Informace k přijímacímu řízení
do 1. ročníku středního vzdělávání pro školní rok 2017/2018
Přijímání žáků do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a vyhláškou č. 671/2004 Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve
střední škole ve znění pozdějších předpisů.
Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 se poprvé ve všech středních školách koná formou
jednotných písemných testů z předmětů český jazyk a literatura a matematika (státní část), které
jsou zadávány a vyhodnocovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Co bude obsahem jednotných testů?
• Zkouška se skládá ze dvou testů, a to pro obsah vzdělávání z Českého jazyka a literatury a z
Matematiky a její aplikace (dále jen „ČJL“ a „M“), v rozsahu stanoveném v Rámcovém
vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (podle § 60 odst. 2 školského zákona). Testy
mají prověřit podstatné dovednosti a vědomosti uchazečů pro úspěšné vzdělávání v oborech
středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou.
• Zkouška z ČJL trvá 60 minut, zkouška z M trvá 60 minut.
Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého žáka, případně zletilý uchazeč
ředitelce střední školy nejpozději do 1. března 2017. Pro 1. kolo přijímacího řízení lze podat
2 přihlášky.
Kritéria hodnocení:
Hodnocení jednotné zkoušky (státní část – 50 bodů ČJL, 50 bodů M) uchazeče se v celkovém
hodnocení přijímacího řízení podílí 60 %.
Hodnocení školní části – 25 bodů psychologický test, 25 bodů za průměrný prospěch 2. pololetí
8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku se v celkovém hodnocení přijímacího řízení podílí 40 %.
Celkový počet bodů = (body ČJL + M) x 0,6 + (body test + přepočtené body za prospěch) x 0,4.
Jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení ve
dvou řádných termínech:
1. termín 12. dubna 2017
2. termín 19. dubna 2017
V náhradním termínu koná přijímací zkoušku uchazeč, který se z vážných důvodů k řádnému
termínu přijímací zkoušky nedostavil. Náhradní termín jednotné zkoušky je stanoven na dny 11. a
12. května 2017.
Ve školním roce 2017/2018 přijmeme:
• 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – 30 uchazečů
G.A.P. education, střední škola s.r.o. Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš
Tel.. +420 242 446 615 mail: info@gape.cz, www.gape.cz

