Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
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Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
do oboru:
79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou
ŠVP:
„Škola s dobrým startem“
V souladu s ustanovením § 60 odst. 1-5, § 60a-60g a § 61 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 353/2016 Sb., o
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka
školy 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do oboru vzdělávání 79-42-K/41
Gymnázium se sportovní přípravou.
Ředitelka školy rozhodla podle § 60, odst. 2, 4 a 5 a podle § 60f, odst. 1, 2, 3 a 4 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o konání písemné zkoušky z matematiky a
českého jazyka pro ty uchazeče, kteří v rámci 1. kola přijímacího řízení nekonali písemnou
zkoušku ve formě centrálně zadávaných testů nebo nedodají Výpis výsledků těchto centrálně
zadávaných testů z 1. kola přijímacího řízení.
Uchazeči, kteří v 1. kole přijímacího řízení konali písemnou zkoušku formou centrálně
zadávaných testů a společně s přihláškou ke studiu dodají Výpis výsledků z těchto testů (a tím
vyjádří souhlas s jejich uplatněním ve 2. kole přijímacího řízení), nebudou konat písemnou
zkoušku. K hodnocení ve 2. kole přijímacího řízení budou v tomto případě využity výsledky
písemných testů z 1. kola.
Všichni uchazeči budou ve 2. kole přijímacího řízení konat talentovou zkoušku pro některý
z pěti kmenových sportů:
Atletika, basketbal, házená, plavání, volejbal.
Ředitelka školy stanovila pro 2. kolo přijímacího řízení jednotná kritéria, která jsou uvedena
níže.
Termín pro podání přihlášky:
13. květen 2019
Termín konání talentové zkoušky:
22. květen 2019
Termín konání písemné zkoušky z matematiky a českého jazyka (pouze pro ty uchazeče,
kteří nedodají Výpis výsledků písemných testů z 1. kola přijímacího řízení)
23. květen 2019
Předpokládaný počet přijatých uchazečů:
Ve Zlíně 3. května 2019

Mgr. Alena Štachová
ředitelka školy

podepsal
Mgr. Alena Digitálně
Mgr. Alena Štachová
2019.05.03
Štachová Datum:
11:00:39 +02'00'
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Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro studijní obor 79-42-K/41
Gymnázium se sportovní přípravou
Základní informace
Název školy: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
Adresa: nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín
Název oboru
Kód oboru
Gymnázium
79-42-K/41
se sportovní přípravou
Předpokládaný počet přijatých uchazečů

ŠVP
„Škola s dobrým startem“
15

Ke studiu tohoto studijního oboru mohou být přijati uchazeči, kteří ukončili nebo ve školním
roce 2018/2019 úspěšně ukončí 9. ročník základní školy, popř. odpovídající ročník víceletého
gymnázia, a jsou členy některého ze sportovních klubů atletiky, basketbalu, házené, plavání
nebo volejbalu.
V průběhu studia bude sportovní příprava organizována školou a zlínskými sportovními kluby.
Termínem pro odevzdání přihlášky ke studiu je 13. květen 2019.
V tiskopise přihlášky je nutné uvést sportovní specializaci a potvrzení dorostového lékaře o
zdravotní způsobilosti ke studiu gymnázia se sportovní přípravou.
Nejpozději v den talentové zkoušky je nutno doložit potvrzení o členství ve sportovním
klubu, popř. s potvrzenými výsledky umístění uchazeče v soutěžích (příloha č. 1).

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni
1. Podle prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo
příslušných ročníků víceletého gymnázia
Hodnocené předměty v obou pololetích: český jazyk a literatura, 1. cizí jazyk, dějepis,
matematika a biologie (nebo přírodopis)
Bodové hodnocení předmětů podle stupně klasifikace
Výborný
Chvalitebný
Dobrý
Dostatečný
Nedostatečný
Maximální počet bodů za prospěch ze ZŠ

Body
2
1
0
-4
-8
20
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2. Podle výsledku talentové zkoušky
Talentová zkouška pro všechny kmenové sporty se ve 2. kole přijímacího řízení bude konat
dne 22. května 2019, zahájena bude v 8 hodin v budově školy.
Talentová zkouška se bude skládat z části všeobecné a speciální.
Všeobecná část bude společná pro všechny uchazeče kmenových sportů kromě plavců, kteří
budou všeobecnou část absolvovat samostatně.
Speciální část bude zaměřena na jednotlivé kmenové sporty.
Požadavky na talentovou zkoušku pro jednotlivé sporty jsou nedílnou součástí kritérií a jsou
uvedeny níže (příloha č. 2).
U talentové zkoušky je možno dosáhnout maximálně 80 bodů.
Z toho je 40 bodů za všeobecnou část talentové zkoušky a 40 bodů za speciální část talentové
zkoušky,

3. Podle výsledku
-

Centrálně zadávaných písemných testů z matematiky a z českého jazyka a literatury
z 1. kola přijímacího řízení (pokud uchazeč dodá jako součást přihlášky Výpis
výsledků těchto testů)
nebo

-

Výsledků písemné zkoušky z matematiky a českého jazyka, která se bude konat
23. května 2019, v 8 hodin v budově školy

4. Podle dalších skutečností, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy
uchazeče


3. cizí jazyk uvedený na přihlášce v 1. pololetí 9. ročníku
známka výborný
2 body
známka chvalitebný
1 bod



olympiády a soutěže
Za umístění do 6. místa v 8. a 9. ročníku, nebo odpovídajících ročnících víceletého
gymnázia, v okresních a vyšších kolech olympiád nebo soutěží z jazyků, dějepisu,
zeměpisu (geografie), matematiky, fyziky, chemie a biologie (přírodopis) získá uchazeč:

Počet umístění do 6. místa
5 a více umístění
4 umístění
3 umístění
2 umístění
1 umístění
Maximálně za umístění v olympiádách a soutěžích

Body
22
18
14
10
6
22
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 jazykové certifikáty
Za získání mezinárodně uznávaného certifikátu o dosažené úrovni v jednom cizím jazyce
(počítá se nejvyšší dosažená úroveň):
Jazykový certifikát podle SERRJ
Body
Úroveň B2
8
Úroveň B1
6
Úroveň A2
4
Úroveň A1
2
Maximální počet bodů za certifikát pro jeden cizí jazyk
8
V případě, že uchazeč získá jazykové certifikáty z více cizích jazyků, započítá se mu každý cizí
jazyk zvlášť.
 Certifikát o absolvování kurzu CTM on line (Centrum talentované mládeže)
Za získání certifikátu z on-line kurzu v jakékoliv úrovni, získá uchazeč 10 bodů.

V přijímacím řízení se pak uchazeči řadí podle celkového součtu získaných bodů
ve všech čtyřech hodnocených oblastech
Hodnocení
1. Prospěch ze ZŠ nebo příslušného ročníku osmiletého
gymnázia
2. Talentová zkouška
3. Centrálně zadávané testy
4. Další skutečnosti osvědčující schopnosti
z toho: 3. cizí jazyk
umístění v olympiádách a soutěžích
jazykový certifikát z jednoho cizího jazyka
jazykový certifikát z druhého cizího jazyka
certifikát o úspěšném absolvování kurzu CTM
Maximální možný bodový zisk

Maximální počet bodů
20
80
100
50
2
22
8
8
10
250

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů.
Ke studiu bude přijato přibližně 15 uchazečů s nejvyšším celkovým součtem bodů, maximálně
do naplnění kapacity třídy na 30 žáků.
V případě rovnosti bodů bude
a) dána přednost uchazeči, který získá vyšší celkový počet bodů za centrálně zadávané
jednotné testy z matematiky a českého jazyka.
Pokud nebude možno mezi uchazeči rozhodnout, bude
b) dána přednost tomu, který získá větší počet bodů z centrálně zadávaného testu
z matematiky.
Pokud nebude možno mezi uchazeči rozhodnout, bude
c) dána přednost uchazeči, který získá větší počet bodů za další skutečnosti, které
osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
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Pokud opět nebude možno mezi uchazeči rozhodnout, bude
d) dána přednost uchazeči, který získá větší počet bodů za otevřené úlohy
z matematiky.
Pokud ani v tomto případě nebude možno mezi uchazeči rozhodnout, bude
e) dána přednost uchazeči, který získá vyšší počet bodů za talentovou zkoušku.
Zlín 3. květen 2019
podepsal
Mgr. Alena Digitálně
Mgr. Alena Štachová
Datum: 2019.05.03
Štachová 11:01:35 +02'00'

Alena Štachová
ředitelka školy
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Příloha č. 1
Osobní anamnéza sportovce

jméno a příjmení:

…………………………………………………..

datum narození:

…………………………………………………..

kmenový sport.

…………………………………………………..

tělesná výška: …………………………..

tělesná hmotnost:

…………………………….

Rodiče:
tělesná výška:

otec: …………………… matka: …………………..

tělesná hmotnost:

otec: …………………… matka: …………………..

Interní směrnice školy
Zákonný zástupce a uchazeč o studium berou na vědomí, že v případě přijetí ke studiu řídí
sportovní přípravu žáka gymnázium a jeho trenéři ve spolupráci s partnerskými zlínskými
oddíly. Případná tréninková spolupráce s nesmluvními klubovými trenéry je možná pouze ve
výjimečných případech. Upozorňujeme zákonné zástupce a žáky všech kmenových sportů, že
tréninkovou a sportovní prioritou jsou všechny významné školní a klubové sportovní soutěže,
proto je nutné volit dobu dovolených a jiných rodinných záležitostí ve vhodných termínech a
nenarušovat tak celoroční tréninkové úsilí. Ukončení sportovní činnosti v kmenovém sportu
v průběhu studia je možné pouze ze závažných zdravotních důvodů, protože sportovní
příprava je povinným předmětem učebního plánu čtyřletého gymnázia se sportovní přípravou.
Přijatí studenti budou povinni absolvovat v průběhu 1. pololetí prvního ročníku odbornou
prohlídku u sportovního lékaře a potvrzení z této prohlídky předat zástupci pro sport.
Ve Zlíně dne
----------------------------------razítko sportovního klubu

.………………………………………
odpis zákonného zástupce

….……………………………………
podpis uchazeče

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín, www.gjszlin.cz, e-mail: gym@gjszlin.cz

Příloha č. 2
Nedílná příloha ke kritériím přijímacího řízení pro obor gymnázium
se sportovní přípravou
Požadavky na talentovou zkoušku pro jednotlivé kmenové sporty
Talentová zkouška bude pro všechny sporty zahájena v budově školy dne 22. května 2019
v 8 hodin, poté se uchazeči rozejdou s trenéry na místo konání talentové zkoušky.
Místo konání:

Atletika a míčové hry - Tělocvična školy, Atletický stadion
S sebou sportovní oděv a obuv, atleti i obuv na stadion
Plavání

- Zimní lázně Zlín

S sebou plavky a plavecké brýle
Všeobecná část talentové zkoušky
Atletika a míčové hry
běh na 50 m, skok do dálky z místa, hod 2 kg plným míčem z místa, sed-leh opakovaně po dobu
1 minuty
Plavání
50 m všemi plaveckými způsoby se startem (kromě specializace), interval 3 min. Každý
plavecký způsob se hodnotí zvlášť podle českých bodovacích tabulek.
Speciální část
Atletika
Specializace uchazeče – atletická disciplína (uchazeč bude konat pouze vybranou specializaci):

sprinty
běhy
skoky
vrhy
víceboje

běh na 50 m, běh na 150 m, desetiskok, hod medicinbalem dozadu
běh na 12 minut, běh na 300 m, desetiskok, hod medicinbalem dozadu
běh na 50 m, trojskok z místa, skok z místa, hod medicinbalem dozadu
běh na 50 m, skok z místa, hod medicinbalem dopředu, hod medicinbalem
dozadu
běh na 50 m, běh na 150 m (venku, pokud budou příznivé klimatické podmínky),
trojskok z místa, hod medicinbalem dozadu

Basketbal
dosah po výskoku, střelba po driblingu, slalom dribling, hra 1/1
Házená
běh 2×15m – měření času stopkami, běh 30 m driblingem – měření času stopkami, hod
házenkářským míčem do dálky z místa, řetězec herních činností jednotlivce (přihrávka, dribling,
střelba, 1 – 1 – sled HČJ na čas)
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Volejbal
výskok z rozběhu (volejbalový odraz), E – test (lokomoční rychlost), podání na přesnost,
HČJ (podání – příjem – nahrávka – útok)
Plavání
4×25 m vlastním způsobem, první úsek se startem, ostatní z vody, interval 1 minuta. Hodnotí
se součet dosažených bodů podle českých bodovacích tabulek.
rychlostní vytrvalost – 4×50 m vlastním způsobem, interval 10 s, první úsek se startem, ostatní
úseky z vody. Hodnotí se součet všech dosažených bodů podle českých bodovacích tabulek.
Zlín 3. květen 2019
podepsal
Mgr. Alena Digitálně
Mgr. Alena Štachová
Datum: 2019.05.03
Štachová 11:02:25 +02'00'

Alena Štachová,
ředitelka školy
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