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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 
 

V souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a na základě 

vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke 

střednímu vzdělávání, v platném znění stanovuji následující kritéria přijímacího řízení pro 

1. kolo oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (víceleté gymnázium) takto: 

 

1. Všichni uchazeči vykonají jednotnou přijímací zkoušku písemnou formou z jazyka 

českého a matematiky – zajištěno prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků 

vzdělávání.  

Maximální možný počet získaných bodů podle odstavce 1 bude celkem 100 (50 bodů 

z každého testu). 

 

2. Dále bude provedeno numerické bodové ohodnocení z předložené klasifikace ze ZŠ a 

bodové ohodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti a zájmy 

uchazeče 

  

2.1. Znalosti uchazečů  podle klasifikace na vysvědčení z předchozího vzdělávání se 

hodnotí za 2 klasifikační období (1. pololetí 4. ročníku ZŠ a 1. pololetí 5. ročníku 

ZŠ - dále jen sledovaná klasifikační období) takto: 

  

a) za aritmetický průměr ze studijních průměrů ze všech předmětů (nezapočítává 

se známka z chování) ve sledovaných klasifikačních obdobích získávají 

uchazeči tyto body: 

  1,00……………………………….……..24 bodů 

  1,01 – 1,10……………………………....20 bodů 

  1,11 – 1,20………………………………16 bodů 

  1,21 – 1,30………………………………12 bodů 

  1,31 – 1,40……………………………… 8 bodů 

  1,41 – 1,50……………………………… 4 body 

  1,51 a více………………………………  0 bodů 

   

b)  za známku z českého jazyka a matematiky ve sledovaných klasifikačních 

obdobích získávají tyto body: 

  za známku 1 ………………3 body 

  za známku 2 ………………2 body 

  za známku 3 a horší..……...0 bodů 

 

Maximální možný počet bodů získaných podle odstavce 2.1 bude celkem 36. 
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2.2  Další skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti a zájmy uchazeče, 

budou ohodnoceny takto:  

 

a) 1. místo ve vyšším než školním kole v předmětové soutěži MŠMT- typ A 

nebo B (seznam soutěží např. na https://www.msmt.cz/file/51143/) za 

dobu docházky na 1. st. ZŠ ………… 5 bodů 

2. a 3. místo ve vyšším než školním kole v předmětové soutěži MŠMT- 

typ A nebo B za dobu docházky na 1. st. ZŠ .……3 body  

 

Tyto skutečnosti uchazeč doloží prostou kopií diplomu či výsledkové 

listiny vydané pořádající institucí. Vždy však musí být zřejmé, o jakou 

soutěž a které postupové kolo se jedná. Při doložení kopie výsledkové 

listiny musí být uveden odkaz (webová adresa), kde je možno celou 

výsledkovou listinu ověřit.  

Potvrzení o výše uvedených skutečnostech je třeba doručit do 1. 3. 2021 

jako přílohu/přílohy přihlášky ke studiu. Později lze tyto skutečnosti 

doložit osobně v kanceláři školy nejpozději do dne konání přijímací 

zkoušky uchazeče.  

 

 

b)  Uchazeč, který byl během šk. let   2018/19, 2019/20, 2020/21 alespoň 12 

měsíců (ne nutně po sobě jdoucích) členem sportovního oddílu, nebo ve 

šk. letech   2018/19, 2019/20, 2020/21 alespoň 10 měsíců (ne nutně po 

sobě jdoucích) pravidelně navštěvoval ZUŠ či zájmový kroužek u jiné 

instituce než na vlastní ZŠ získá 3 body.  

Zájmovým kroužkem u jiné instituce není myšleno soukromé doučování, 

vedení či lektorování. 

Tato činnost musí být doložena potvrzením, ze kterého jsou patrny výše 

uvedené skutečnosti. Potvrzení o výše uvedených skutečnostech je třeba 

doručit do 1. 3. 2021 jako přílohu/přílohy přihlášky ke studiu. Později lze 

tyto skutečnosti doložit osobně v kanceláři školy nejpozději do dne 

konání přijímací zkoušky uchazeče. 

 

Maximální možný počet bodů získaný získaných podle odstavce 2.2 bude10 bodů. 
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3. Body získané podle odstavců 1 a 2 sečteme a sestavíme výsledné pořadí.  

 

4. Není rozlišováno mezi chlapcem a dívkou. 

 

5. V případě rovnosti bodů mají přednost uchazeči s lepším výsledkem u jednotné 

přijímací zkoušky. 

Mezi nimi pak při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek dosažený při zkoušce 

z matematiky. 

Dalším kritériem v pořadí je v případě potřeby studijní průměr ze všech předmětů 

(nezapočítává se známka z chování) v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ. 

Dalším kritériem v pořadí je v případě potřeby studijní průměr ze všech předmětů 

(nezapočítává se známka z chování) ve 1. pololetí 4. ročníku ZŠ. 

Dalším kritériem v pořadí je v případě potřeby známka z matematiky na vysvědčení 

v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ. 

Dalším kritériem v pořadí je v případě potřeby známka z matematiky na vysvědčení 

v 1. pololetí 4. ročníku ZŠ. 

V případě rovnosti i podle těchto kritérií, bude stanoveno pořadí na místech 

rozhodujících o přijetí podle dodatečného testu z matematiky (uzavřené a otevřené 

testové otázky), který zadá střední škola, na kterou se uchazeč hlásí. 

 

 

6. V přijímacím řízení bude do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 přijato maximálně 

30 žáků. 

 

7. Pro odvolací řízení bude ponecháno 0 míst. 

 

  

 

 

 

 

 

V Hustopečích dne 28.1.2021    Mgr. Radim Šebesta,  

   ředitel gymnázia 
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