Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
Gymnáziu DUHOVKA, s.r.o.

Na základě vyhodnocení výsledků přijímacího řízení bylo v souladu s podmínkami přijímacího
řízení rozhodnuto o přijetí níže uvedených uchazečů.
PŘIJATÍ UCHAZEČI PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
ACCEPTED CANDIDATES FOR SCHOOL YEAR 2017/2018
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Český jazyk
První přijatý
Poslední přijatý
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Matematika
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Anglický
jazyk
8,8
6,5

Pohovor
a vysvědčení
44
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Celkem
141,8
103,5

Poučení:
Přijatí uchazeči musí do 10 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na webu školy
www.duhovkagymnazium.cz/ vývěsce školy odevzdat zápisový lístek.
Pokud zákonný zástupce neodevzdá ve stanoveném termínu zápisový lístek, zanikají posledním dnem
lhůty pro odevzdání právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední
škole a bude osloven další uchazeč v pořadí dle výsledků přijímací zkoušky.
Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k poštovní přepravě.
The accepted candidates have to submit their registration forms within 10 days from the date that
the list of accepted candidates is published on the high school website www.duhovkagymnazium.cz.
If a legal representative fails to submit the registration form by the established deadline, the legal
effects of the decision of acceptance of the particular candidate at the given high school will expire on
the last day of the deadline and the candidate following in the order of admission test results will be
invited to take their place.
Registration form you can send to school by post as a registered letter.
Kritéria přijímacího řízení:
Přijímacího řízení do osmiletého typu studia se zúčastňují žáci, kteří končí 5. třídu základní školy. K
přijímacímu řízení je potřeba odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu.
Přijímací zkouška se sestává ze dvou částí
1) písemné (18. 4. nebo 20. 4.)
 státní testy z českého jazyka a matematiky (na státní testy mohou jít uchazeči v obou termínech (v prvním termínu na školu, která je na přihlášce uvedena jako první))
 test z angličtiny
 osobnostní dotazník
2) ústní (mezi 24. - 28.4.)
- pohovor s psychologem ověřující studijní předpoklady
- ústní část z angličtiny

Je stanovena tato váha důležitosti jednotlivých částí:
Výsledek státních testů z ČJ a Mat (30% + 30%) – celkově 60% (dle vyhlášky)
Výsledek pohovoru s psychologem (ověření studijních předpokladů) – 29%
Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (do průměru 2 na pololetním hodnocení z páté
třídy) - 1%
Zkouška z angličtiny (5% písemná a 5% ústní část) – 10%
Přijato bude max. 44 žáků tj. 2 třídy
Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení – ze zákona nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění
hodnocení uchazečů Centrem.
Výsledky budou anonymně pod registračním číslem vyvěšeny na nástěnce před budovou gymnázia, dále
budou zveřejněny na webu školy a to po dobu alespoň 15 dní. Při rovnosti bodů rozhoduje výsledek z
angličtiny.
Pokud je student na základě přijímacího řízení ke studiu přijat, je jeho další povinností odevzdat škole
zápisový lístek a to do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí zveřejněného na webu školy a současně umístěného ve vytištěné podobě na nástěnce gymnázia. Pokud zápisový lístek neodevzdá, škola
předpokládá, že nastoupil na jinou školu a může jeho místo obsadit náhradníka.

The Admissions Process consists of two parts:
1) A written part (April 18th or April 20th)
State tests in Czech language and mathematics (state tests may be taken on both dates (students take
the test at a school that is listed first on the Application Form on the first date)
Test in English
Personality questionnaire

2) An oral part (during the period of April 24th - 28th)
Interview with a psychologist who assesses study prerequisites
Oral part in English
The value of the individual parts is as follows
Results of the state tests in Czech and Math (30% + 30%) – 60% overall (according to the decree)
The result of the interview with a psychologist (assessment of study prerequisites) – 29%
Evaluations from previous school (up to the average grade 2 on the 5th grade midterm evaluation) – 1%
Exam in English (5% written and 5% oral part) – 10%
Maximum of 44 students (i.e. 2 classes) will be admitted.

Results of the 1st round of the Admissions Process will be announced within 2 working days after being
published by the Center at the latest (as set forth by law).
The results will be put up on a noticeboard in front of the building anonymously using registration numbers. Moreover, they will be published on the school’s website for a minimum of 15 days. In case several students achieve equal results, the number of points scored in English will be the deciding factor.
Should a student be admitted, he/she must submit the “zápisový lístek” (a form provided by your elementary school) within 10 working days after the Decision of Admission is published on the website and
put up on the high school noticeboard. In case the applicant does not submit the “zápisový lístek”, the
school assumes that he/she has enrolled in another school and his/her place may be offered to another
applicant.
V Praze dne 28. 4. 2017
Mgr. Petr Hopfinger
Ředitel školy

