
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2011/2012 – čtyřleté gymnázium 

Pro první kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2011/2012 jsou stanoveny termíny 26. a 27.4.2011 

   Ve školním roce 2011/2012 budou na Gymnáziu Jana Keplera otevřeny 3 třídy čtyřletého studia ( max. 90 

žáků ).  Pro přijímací řízení ke čtyřletému studiu stanovil ředitel následující kritéria: 

  Přijímací zkoušky jsou písemné a jsou rozdělené na tři části:  

-  humanitní test (připravuje škola) - test je připraven na 60 minut 

-  přírodovědný test (připravuje škola) - test je připraven na 60 minut 

-  test obecných studijních předpokladů (připravuje SCIO) - test je připraven na 60 minut 

   V humanitním testu se zjišťuje především úroveň pravopisných, gramatických a stylistických znalostí z 

českého jazyka a schopnost jejich aplikace. Část úloh pak testuje i porozumění přečtenému, schopnost 

vyvozování z textu, ale také základní orientaci v literatuře a kulturně historických souvislostech (viz starší 

ukázky na www.gjk.cz) .  

   V přírodovědném testu řeší žáci především příklady z matematiky a zjišťují se elementární znalosti z 

fyziky. Požadované znalosti nepřesahují rozsah učiva základní školy a spíše než úroveň encyklopedických 

znalostí je zjišťována schopnost vědomosti aplikovat (viz starší ukázky na www.gjk.cz) .  

   Test obecných studijních předpokladů je testem, který připravuje SCIO o.p.s. Test zjišťuje takové 

dovednosti a schopnosti, které jsou potřebné pro úspěšné studium na střední škole, zejména schopnost 

jazykového vyjadřování, analyzování problémů a základní matematické operace s čísly. Test je proto 

členěn na verbální, analytickou a kvantitativní část. Výsledek testu částečně souvisí s obecnou inteligencí 

uchazeče. V žádném případě však nezjišťuje konkrétní vědomosti ani tzv. všeobecný přehled uchazeče, ale 

pouze a jen míru dovedností a schopností, které jsou nutným předpokladem ke studiu na střední škole. 

   Test obsahuje 60 uzavřených úloh a je připraven na 60 minut čistého času - podrobnosti a 

ukázka na www.scio.cz.  

    Celkové pořadí žáků bude stanoveno na základě výsledků přijímacích testů a prospěchu na základní 

škole. Do celkového hodnocení se dále bodově započítávají i mimořádné okolnosti (výsledky olympiád, 

odborných soutěží, ZPS). Všechna kritéria přijímacího řízení jsou bodově ohodnocena a konečné pořadí 

bude stanoveno na základě celkového počtu získaných bodů. Za test OSP může uchazeč získat 30 bodů, za 

humanitní i přírodovědný test rovněž 30 bodů. Za předchozí výsledky pak může uchazeč získat 16 bodů – 

vysvědčení 10 bodů, olympiády a odborné soutěže 6 bodů. Držitelé ZPS jsou preferováni 1bodem.  

Celkově tedy může uchazeč získat maximálně 107 bodů.  

Kritéria pro přijetí: 

1. Humanitní část - minimálně 25 % úspěšnost 

2. Přírodovědná část - minimálně 25 % úspěšnost 

3. Test obecných studijních předpokladů – minimálně 25% úspěšnost 

4. Celkové hodnocení – minimálně 40 % úspěšnost 

   Přijato bude maximálně 90 uchazečů (žáci 9.tříd i žáci kvart víceletých gymnázií), kteří nejlépe splní 

kritéria přijímacího řízení. 

 

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny 27.4.2011 po 19,00 na www.gjk.cz, celkové pořadí a 

informace o přijetí či nepřijetí bude zveřejněna  nejpozději 29.4.2011 v 18,00 hod. na nástěnce před 

školou a na www.gjk.cz 

 

Pozn. Pokyny k vyplnění přihlášky – viz www.gjk.cz 

http://www.gjk.cz/
http://www.gjk.cz/

