Kritéria přijetí
ke studiu v 1. ročníku čtyřletého studia 2018/2019

1. Identifikační údaje školy na přihlášku:
Doctrina - Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec
Obor vzdělávání: 79-41-K/41 Gymnázium

2. Přihlášku ke studiu podávejte do 1. března 2018
Přihlášku lze doručit osobně k rukám ředitelky školy nebo odeslat do uvedeného
data na adresu školy (Sokolovská 328, PO BOX 28, 460 14 Liberec 14).
Lékařská prohlídka není povinná.

3. Příjímací zkoušky proběhnou 12. a 16. dubna 2018
Zkoušky se skládají z částí:
český jazyk (CERMAT – státní test) - max. 10 bodů (30,3 % hodnocení)
matematika (CERMAT – státní test) - max. 10 bodů (30,3 % hodnocení)
Školní část dle kritérií Doctrina – Podještědské gymnázium
prospěch ze ZŠ - max. 2 body
ústní pohovor s uchazečem - max. 5 bodů
zvýhodnění při účasti na akci Gymnazistou na zkoušku - 2 body
zvýhodnění při účasti v Přijímačkách nanečisto – ČJ – 2 body
zvýhodnění při účasti v Přijímačkách nanečisto – M - 2 body
V přijímací zkoušce lze získat maximálně 33 bodů.
Počet přijatých nepřesáhne 24 studentů.
VEŠKERÉ DOTAZY RÁDI ZODPOVÍME V RÁMCI DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
TELEFONICKY (485123556) NEBO MAILEM (siftova@doctrina.cz).

Přijímací řízení se řídí zákonem 561/2004 Sb. (Školský zákon).
Každý uchazeč může podat max. 2 přihlášky, přičemž pořadí škol musí být na obou
přihláškách shodné (podle pořadí se stanovuje den konání přijímacích zkoušek).
Potvrzení vyplněné přihlášky základní školou může nahradit ověřená kopie
vysvědčení (výpisu z vysvědčení) za pololetí stávajícího a za celý předcházející
ročník.
Žáci vykonávají přijímací zkoušky formou didaktických testů z matematiky a
českého jazyka a literatury ve dnech stanovených MŠMT (12. a 16. dubna 2018).
V tentýž den žáci konají i školní část zkoušky (pohovor).
Bodové hodnocení přijímací zkoušky pro čtyřleté studium
Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona 561/2004 Sb. ve
znění účinném od 1. 9. 2017 o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a
stanovila následující jednotná kritéria pro uchazeče o studium ve školním roce
2018/2019:
V přijímací zkoušce lze získat maximálně 33 bodů, spodní hranice není stanovena.
Počet přijatých se řídí kapacitou třídy (24 studentů).
Jednotná zkouška (didaktické testy CERMAT) - představuje 60,6 % celkového
hodnocení - souborný katalog požadavků k PZ je zveřejněn na www.cermat.cz

