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

Základní body přijímacího řízení v roce 2019 na školní ro 2019/2020
1. Počet přijímaných v roce 2019
Předpokládaný
počet
přijímaných

Kód oboru

Název oboru

79-41-K/81

Gymnázium (osmileté) po 5. třídě

30

79-43-K/61
79-41-K/41

Dvojjazyčné gymnázium po 7. třídě
Gymnázium (čtyřleté) po 9. třídě

30
60

2. Datum podání přihlášky v roce 2019
Nejpozději 1. 3. 2019 (přihláška bude ke stažení na webu školy)

3. Termíny přijímacích zkoušek v roce 2019
79-41-K/81

Gymnázium (osmileté) po 5. třídě

79-43-K/61

Dvojjazyčné gymnázium po 7. třídě

79-41-K/41

Gymnázium (čtyřleté) po 9. třídě

1. termín: 16. 4.
2. termín: 17. 4.
1. termín: 16. 4.
2. termín: 17. 4.
1. termín: 12. 4.
2. termín: 15. 4.

Náhradní termíny pro všechny obory: 13. a 14. 5. 2019

4. Přijímací zkoušky v roce 2019 - základní kritéria
Obor: 79-41-K/81 - Gymnázium (osmileté) po 5. třídě





Jednotná zkouška z českého jazyka, 60 minut, max. 50 bodů
Jednotná zkouška z matematiky, 70 minut, max. 50 bodů
Školní písemná zkouška – test všeobecných znalostí, 45 minut, max. 30 bodů
Vysvědčení konec 4. třídy a pololetí 5. třídy, max. 20 bodů za samé jedničky. Za jednu
dvojku se snižuje o bod, za trojku o dva body, atp.

Obor: 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium po 7. třídě



Jednotná zkouška z českého jazyka, 60 minut, max. 50 bodů
Jednotná zkouška z matematiky, 70 minut, max. 50 bodů



Vysvědčení konec 6. třídy a pololetí 7. třídy, max. 20 bodů za samé jedničky. Za jednu
dvojku se snižuje o bod, za trojku o dva body, atp.

Obor: 79-41-K/41 - Gymnázium (čtyřleté) po 9. třídě





Jednotná zkouška z českého jazyka, 60 minut, max. 50 bodů
Jednotná zkouška z matematiky, 70 minut, max. 50 bodů
Vysvědčení konec 8. třídy a pololetí 9. třídy, max. 20 bodů za samé jedničky. Za jednu
dvojku se snižuje o jeden bod, za dvě dvojky o dva body, za trojku o dva body, atp…
Výsledky vědomostních a sportovních soutěží - max. 30 bodů.

a) Vědomostní soutěže
Olympiáda v Čj, Soutěže v cizích jazycích Aj, Frj, Nj, Rj, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda,
Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda,
Astronomická olympiáda, a to kategorie pro 8. třídu ZŠ nebo pro 9. třídu ZŠ. Za umístění v uvedených soutěžích
se přičítají kladné body podle umístění a kola soutěže takto:
Okresní kolo:

1. místo – 18 bodů
2. místo – 12 bodů
3. místo – 6 bodů

Krajské kolo:

1. místo – 30 bodů
2. místo – 24 bodů
3. místo – 18 bodů
4. místo – 12 bodů
5. místo – 6 bodů

b) Sportovní soutěže v olympijských sportech
Atletika, badminton, basketbal, biatlon, boby, box, bruslení, curling, cyklistika, fotbal, golf, gymnastika, házená,
jachting, jezdectví, judo, kanoistika, lední hokej, lukostřelba, lyžování, moderní pětiboj, plavecké sporty,
pozemní hokej, ragby, saně, sportovní lezení, sportovní střelba, stolní tenis, šerm, taekwondo, tenis, triatlon,
veslování, volejbal, vzpírání, zápas; za umístění v přeboru republiky nebo v nejvyšší celostátní ligové soutěži
pořádané příslušným sportovním svazem ve věkové kategorii do 14 let a vyšší se přičítají kladné body takto:
Individuální sport: 1. místo – 30 bodů
2. místo – 24 bodů
3. místo – 18 bodů
4. místo – 12 bodů
5. místo – 6 bodů

Kolektivní sport:

1. místo – 15 bodů
2. místo – 12 bodů
3. místo – 9 bodů
4. místo – 6 bodů
5. místo – 3 body

Umístění v soutěži musí být doloženo diplomem nebo výsledkovou listinou potvrzenou pořadatelem soutěže
nebo jejich úředně ověřenými kopiemi nejpozději 12. 4. 2019. Při umístění na několika bodovaných místech nebo
v několika soutěžích se započítává pouze nejlépe bodované umístění (body za různá umístění se nesčítají). Účast
a umístění v jiných soutěžích než těch, jež jsou zde uvedeny, se nezapočítává.





Podrobně jsou kritéria zpracována ve směrnici č.j. GT/1281/18 na webu školy
www.gymta.cz
Písemná jednotná zkouška z ČJ a M musí tvořit minimálně 60% z celkových bodů přijímací
zkoušky.
Uchazeč je na zkoušku písemně pozván.

5. Vyhlášení výsledků
Po zveřejnění výsledků pro školu společností CERMAT budou mít uchazeči jeden den na
nahlédnutí do spisu. Druhý den bude ve vestibulu školy a na webu školy zveřejněn seznam přijatých

a nepřijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům se tato skutečnost oznamuje dopisem. Přijatým
uchazečům dopis škola neposílá. Zveřejnění výsledků je pod číselným kódem, který uchazeči
dostanou při přijímací zkoušce při prezenci.
Uchazeč je přijat:
Do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků na webu a ve vestibulu školy musí odevzdat na
Gymnázium PdC Tábor zápisový lístek (poštou nebo osobně do kanceláře školy). Zápisový lístek do
15. března vydá žákům základní škola. Pokud uchazeč neodevzdá zápisový lístek – počítá se s tím, že
nenastoupí.
Zápisový lístek lze použít pouze jednou. Lze ho vzít zpět pouze v případě, že je uchazeč na jinou školu
přijat na odvolání. Upozornění: některé školy v Táboře nerespektují den na nahlížení do spisu a
výsledky zveřejní o den dříve, než je dle zákona možné. Pokud na těchto školách uchazeči odevzdají
zápisový lístek o tento jeden den dříve, tak jej mohou na jinou školu dát, pouze pokud jsou přijati na
té jiné škole na odvolání. Zjistí-li druhý den, že jsou řádně přijati na jinou školu, tak již nemohou z té
první školy zápisový lístek vyzvednout. Tímto způsobem si školy nerespektující zákon zabezpečí své
studenty, kteří tímto přijdou o možnost volby, pokud jsou přijati na 2 školy.
Uchazeč není přijat:
Uchazeč je vyrozuměn dopisem. Proti rozhodnutí ředitele školy se může písemně odvolat do tří
pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy může na nenastoupená místa
přijmout uchazeče na odvolání v pořadí, v jakém se umístili. Každý uchazeč přijatý na odvolání má
opět 10 pracovních dnů na odevzdání lístku (nejprve si ho vyzvedává na škole, kam jej případně již
dal). Z tohoto důvodu se protahuje přijímací řízení i na víc jak 30 dnů.
6. Onemocnění či jiný důvod zamezující konat přijímací zkoušku v řádném termínu.
Pokud uchazeč nemůže dorazit na přijímací zkoušku v řádném termínu, musí se do tří dnů písemně
omluvit řediteli školy. Zkouška se v případě o mluvení koná v náhradním termínu 13. nebo 14. 5.
2019. Na tuto zkoušku bude uchazeč opět písemně pozván. Vzhledem k tomu, že se konají 2 termíny
zkoušek a počítá se lepší skóre, nemůže dojít k přijetí žáka ani na školu, kde zkoušku v řádném
termínu úspěšně složil. CERMAT sice vyhotoví výsledek dílčích zkoušek z jednoho termínu, podle
kterého lze zjistit, že bodově uchazeč uspěl, ale nevydá oficiální celkový výsledek. Ten bude
vygenerován až po složení druhé přijímací zkoušky v náhradním termínu. Bude-li se toto týkat
jednoho žáka, přijme škola o jednoho žáka méně a toto jedno místo drží omluvenému žákovi do
doby, než bude moci ředitel školy rozhodnout o přijetí tohoto žáka.
7. Druhé kolo přijímacího řízení
Pokud v prvním kole přijímacích zkoušek nedojde k naplnění kapacity třídy, může být vypsáno druhé,
případně třetí kolo přijímacích zkoušek. Již se neskládají dílčí zkoušky (vyjma školního kola v oboru
osmiletého studia pokud uchazeč neabsolvoval školní zkoušku v prvním kole), ale počítá se výsledek
z prvního kola přijímacích zkoušek. O vypsání druhého kola přijímacích zkoušek informuje škola na
webu školy. Do druhého kola se mohou přihlásit i uchazeči, kteří neuspěli u kola prvního.
Případné další informace Vám rádi poskytneme telefonicky nebo emailem, kontakty na vedení
školy naleznete na webu školy.
Další informace naleznete: https://www.cermat.cz/zakladni-informace-1404035544.html

