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Kritéria pro přijímací řízení
Vnitřní předpis pro přijímací řízení na Gymnázium Thomase Manna
do 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro školní rok 2022/2023
1. Účastníkem přijímacího řízení se se stává uchazeč, jehož zákonný zástupce
podá řediteli GTM do 20. května 2022 přihlášku ke studiu na GTM na
formuláři předepsaném MŠMT s potvrzenými známkami za osmý a devátý
ročník základní školy či platná vysvědčení v souladu s vyhláškou O
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.
2. Uchazeči o studium v prvním ročníku čtyřletého gymnázia Thomase Manna
skládají školní přijímací zkoušku, která spočívá v motivačním pohovoru,
kterým se ověří zájem a motivace uchazeče. Součástí motivačního
pohovoru je rovněž rozhovor v anglickém nebo německém jazyce dle volby
uchazeče.
3. Pořadí přijímaných uchazečů se stanoví celkovým počtem dosažených
bodů.
4. Body jsou přidělovány za výsledek motivačního pohovoru a rozhovoru v
cizím jazyce.
5. Vyskytne-li se u několika uchazečů rovnost bodů tak, že nemohou být
všichni přijati, aniž by byl překročen stanovený počet přijímaných žáků,
bude ředitelka školy veřejně losovat.
6. Pokud zákonní zástupci uchazeče v přihlášce ke studiu doloží specifické
vzdělávací potřeby svého dítěte kopií posudku ze školského poradenského
zařízení, bude na to brán zřetel a podmínky pro motivační pohovor budou
upraveny s ohledem na stanovený stupeň podpůrných opatření uchazeče.
7. O počtu přijímaných uchazečů rozhoduje ředitelka gymnázia. Bere na
zřetel optimální obsazenost třídy a cílovou kapacitu školy. Předpokládaný
počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2022/2023 je 15.
8. V přijímacím řízení je celkem možno dosáhnout 40 bodů.
Možnost dosažení bodů je rozdělena následujícím způsobem:
● Motivační rozhovor (20 min):
konstruktivní představa o svém budoucím studiu
20 bodů
20 bodů
● Cizojazyčná rozprava (10 min)

20. 4. 2022
Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA
ředitelka gymnázia
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