Soukromé gymnázium AD FONTES, o. p. s.
Fibichova 18, 586 01 Jihlava
--------------------------------------------------------ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
1. Přijímací řízení organizuje ředitel školy v souladu s obecně platnými právními předpisy
– tj. zák.č. 561/2004 Sb., § 59,60,61 a vyhláška MŠMT ČR č. 671/2004 Sb. v platném
znění.
2. Podmínkou zařazení uchazeče do přijímacího řízení je podání přihlášky ke studiu v řádném
termínu. Součástí přihlášky je doklad o klasifikaci uchazeče ze čtvrtého a pátého ročníku
základní školy
– doklady o případných výsledcích uchazeče v soutěžích a olympiádách
– rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění uchazeče, nebo školského poradenského zařízení
o zdravotním postižení v případě, že se uchazeč tomuto posouzení v minulých letech
podrobil. V ostatních případech není.
3. Ředitel školy zveřejní termíny jednotné přijímací zkoušky do 31. ledna na veřejně přístupné
desce v budově školy a na jejích internetových stránkách. Obdobně se postupuje v případě
vyhlášení každého dalšího kola s tím, že termín vyhlášení těchto následných kol, jejich
počet a termín odevzdání přihlášek určí ředitel školy podle naplněnosti určené kapacity
prvního ročníku.
4. Součástí přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška. O přijetí či nepřijetí ke studiu
rozhodne ředitel školy na základě úspěšného vykonání jednotné přijímací zkoušky a
dosavadní úspěšnosti uchazeče ve vzdělávání na základní škole.
5. Výsledky přijímacího řízení, tj. kritéria hodnocení pořadí uchazečů a seznam přijatých
uchazečů zveřejní ředitel školy pod evidenčním číslem podané přihlášky na úřední desce
a na internetových stránkách školy neprodleně po zveřejnění výsledků jednotné přijímací
zkoušky CZVV.
6. Zákonný zástupce přijatého uchazeče je povinen potvrdit přijetí ke studiu odevzdáním
zápisového lístku do deseti pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí
uchazeče.
7. Podle § 60 odst. 11, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 3 Školského zákona a v souladu s § 53
zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, se lze
proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke studiu odvolat ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina,
Žižkova 57, Jihlava do 3 pracovních dnů ode dne doručení.
8. O přijetí uchazeče do vyššího než prvního ročníku rozhodne ředitel školy v každém
jednotlivém případě individuálně v souladu s § 63 zák. 561/2004 Sb.
V Jihlavě dne 1. 9. 2018
Mgr. Milada Papoušková
ředitelka školy

Soukromé gymnázium AD FONTES, o. p. s.
Fibichova 18, 586 01 Jihlava
--------------------------------------------------------PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STUDIU
osmiletého studijního cyklu - obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium
1. Přijímací řízení organizuje ředitel školy v souladu s obecně platnými legislativními
normami.
2. Ke studiu jsou přijímáni uchazeči, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí 5. ročník
základní školy.
3. Jsou přijímáni uchazeči podle stanovených kritérií:
 úspěšně vykonali jednotné přijímací zkoušky (60%)
 v I. pol. 5. ročníku ZŠ studovali s prospěchem do průměru 1,50 (40%).
Výjimku ze závažných důvodů může povolit ředitelka školy.
4. Bodové hodnocení školy pro přijetí uchazeče ke studiu:
 Maximální počet bodů z českého jazyka JPZ je 50.
 Minimální počet bodů z českého jazyka JPZ je 10.
 Maximální počet bodů z matematiky JPZ je 50.
 Minimální počet bodů z matematiky JPZ je 5.
 Maximální počet bodů za prospěch je 70.
 Minimální počet bodů za prospěch je 0.
Do prospěchu se započítávají tyto předměty: český jazyk, anglický jazyk, matematika,
vlastivěda, přírodověda (tomu odpovídající ekvivalentní předměty).
Za každou chvalitebnou se odečítají 2 body, za každou dobrou 5 bodů a za každou
dostatečnou 10 bodů.
 Maximální počet všech dosažených bodů je 170.
5. Přihlášku ke studiu, potvrzenou ředitelem ZŠ, doručte do 1. března 2019, nevyžadujeme
lékařské potvrzení.
6. Podmínky přijímacího řízení pro 2. kolo stanoví ředitel školy podle poměru mezi počtem
volných míst a počtem uchazečů.
7. O přijetí ke studiu rozhoduje ředitel školy. Proti jeho rozhodnutí mohou zákonní zástupci
nezletilého uchazeče (respektive zletilý uchazeč) podat odvolání ke Krajskému úřadu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava a to do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
V Jihlavě dne 1. 9. 2018
Mgr. Milada Papoušková
ředitelka školy

