Gymnázium
Pierra de Coubertina, Tábor
Náměstí Františka Křižíka 860
Tábor 390 01

Č. j.: GT/1013/2020

Pravidla přestupu do školy Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka
Křižíka 860 pro školní rok 2021/2022
Přestup na střední školu se uskutečňuje podle §66 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon
(4) O přestupu žáka střední školy do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí. V
rámci rozhodování o přestupu žáka, zejména pokud má při přestupu dojít ke změně oboru vzdělání,
může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího
hodnocení. Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou
školu.

Kritéria přestupu na Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor
1.

Přestup je umožněn pouze do oborů, kde je volná kapacita oboru.

2.

Přestup je umožněn pouze do tříd, kde není naplněná kapacita třídy.

3.

Podmínkou schválení přestupu je uvedení zvlášť závažného důvodu (stěhování, ekonomickosociální důvody, vzdělávací, zdravotní…)

4.

V žádosti o přestup je nutné doložit:


originál vysvědčení nebo jeho úředně ověřenou kopii o ukončení předchozího pololetí na
původní škole.



výsledky společných přijímacích zkoušek v případě přestupu do prvního ročníku
čtyřletého oboru, prvního ročníku šestiletého oboru a prvního a pátého ročníku
víceletého gymnázia výsledkem jednotné přijímací zkoušky.

5.

Podmínkou přestupu je doložení úrovně studijních předpokladů pro zdárné dokončení studia na
škole. O kladném vyřízení žádosti spolurozhodují následující kritéria:
a) Není-li důvodem přestupu změna místa bydliště mající vliv na dostupnost školy, bude přestup
schválen, pokud výsledek v jednotné přijímací zkoušce bude v součtu bodů z testů z
matematiky a českého jazyka minimálně ve výši:
 60 bodů pro čtyřletý obor 79-41-K/41
 65 bodů a více pro osmiletý obor 79-41-K/81
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b) Pokud se uchazeč o přestup stěhuje z důvodu významné změny místa bydliště, bodové
hodnoty se mění na minimálně:
 55 bodů pro čtyřletý obor 79-41-K/41
 60 bodů a více pro osmiletý obor 79-41-K/81
6. Podle bodu 5 se postupuje zejména v případech, kdy je třída, do které žadatel přestupuje
naplněna na počet 30 a více pro obor 79-41-K/41 a 29 a více pro obor 79-41-K/81.
7. V případě více žadatelů na jedno místo bude pořadí uchazečů vycházet zejména z hodnocení
bodu 5 těchto pravidel.
8. V případě přestupu především do vyšších ročníků všech oborů může být ředitelem školy
stanovena rozdílová zkouška, viz §66 odst. 4 zákona 561/2004 Sb.
9. V případě přestupu do vyšších ročníků je významným kritériem přestupu shoda ŠVP původní
školy s ŠVP Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor.

Datum: 22. 12. 2020

…………………………………………..
RNDr. Petr Nývlt, Ph.D.
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