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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 

 

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., vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění stanovuji 

následující kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté 

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. Znalosti 

uchazečů  podle klasifikace na vysvědčení z předchozího vzdělávání na ZŠ se hodnotí za 3 

klasifikační období (1. pololetí 8. ročníku ZŠ, 2. pololetí 8. ročníku ZŠ  a 1. pololetí 9. 

ročníku ZŠ - dále jen sledovaná klasifikační období) takto: 

  

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

známka z chování) ve sledovaných klasifikačních obdobích získávají uchazeči tyto 

body: 

  1,00……………………………….…….. 32 bodů 

  1,01 – 1,10……………………………....  28 bodů 

  1,11 – 1,20………………………………  24 bodů 

  1,21 – 1,30……………………………… 20 bodů 

  1,31 – 1,40……………………………… 16 bodů 

  1,41 – 1,50……………………………… 12 bodů 

  1,51 – 1,60……………………………… 8 bodů 

  1,61 – 1,70……………………………… 4 body 

  1,71 – 1,80………………………………   3 body 

  1,81 – 1,90…………………………...….   2 body 

  1,91 -  2,00…...………………………….   1 bod 

 2.01 a více………………………………. 0 bodů 

 

 

b) za každou 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 

 

 

mailto:gymnazium@gymhust.cz


 

 

Adresa: Dukelské nám. 31/7,Hustopeče, PSČ: 693 31 Telefon:  519 360 560 E-mail: gymnazium@gymhust.cz 

Bank.spojení: KB 107-4834190267/0100                                                                           IČO: 60680369 

Pozn.: V přijímacím řízení nelze hodnotit klasifikaci na vysvědčení za druhé pololetí školního 

roku 2019/2020 (ustanovení § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb., toto pravidlo platí na dobu 

neurčitou, protiepidemické opatření). Pokud se bude v rámci tohoto přijímacího řízení hlásit 

uchazeč, kterého by se to ustanovení mohlo týkat, bude v jeho sledovaných klasifikačních 

obdobích jako náhrada za 2. pololetí šk. roku 2019/2020 dvakrát započítáno hodnocení na 1. 

pololetí šk. roku 2019/2020.  

Maximální možný počet bodů získaných podle odstavce 2 bude celkem 50. 

 

3. Dále bude provedeno bodové ohodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné 

schopnosti a zájmy uchazeče. 

Další skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti a zájmy uchazeče, budou ohodnoceny 

takto:  

 

a) 1. místo za celou dobu docházky na 2. st. ZŠ ve vyšším než školním kole v některé 

soutěži vyjmenované  MŠMT na těchto odkazech  

https://www.msmt.cz/file/51143/ 

https://www.msmt.cz/file/54112/ 

https://www.msmt.cz/file/56486/ 

https://www.msmt.cz/file/58648/ 

………… 5 bodů 

 

2. a 3. místo za celou dobu docházky na 2. st. ZŠ ve vyšším než školním kole 

v některé soutěži vyjmenované MŠMT na výše uvedených odkazech 

.…………3 body  

 

Tyto skutečnosti uchazeč doloží originálem nebo ověřenou kopií (ověřenou kopii je 

možné vytvořit z originálu i v kanceláři gymnázia) diplomu či výsledkové listiny 

vydané pořádající institucí nebo potvrzení vydaném ZŠ. Vždy však musí být zřejmé, o 

jakou soutěž, jakého pořadatele a které postupové kolo se jedná.  

Potvrzení o výše uvedených skutečnostech je třeba doručit do 1. 3. 2023 jako 

přílohu/přílohy přihlášky ke studiu. Později lze tyto skutečnosti doložit osobně 

v kanceláři gymnázia nejpozději do dne konání přijímací zkoušky uchazeče. 

 

b)  Uchazeč, který byl během šk. let 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 alespoň 12 

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

2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 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. 
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Tato činnost musí být doložena originálem nebo ověřenou kopií (ověřenou kopii je 

možné vytvořit z originálu i v kanceláři gymnázia) potvrzení, ze kterého jsou patrny 

výše uvedené skutečnosti. Potvrzení o výše uvedených skutečnostech je třeba doručit 

do 1. 3. 2023 jako přílohu/přílohy přihlášky ke studiu. Později lze tyto skutečnosti 

doložit osobně v kanceláři gymnázia nejpozději do dne konání přijímací zkoušky 

uchazeče. 

 

c) Uchazeč, který doloží originálem nebo ověřenou kopií vysvědčení (ověřenou kopii je 

možné vytvořit z originálu i v kanceláři gymnázia), že měl během vzdělávání na ZŠ v 

6. ročníku nebo 7. ročníku (popř. v každém vyjmenovaném ročníku) na vysvědčení za 

1. nebo 2. pololetí studijní průměr ze všech předmětů (nezapočítává se známka 

z chování) do výše 1,20, získá za každé takové pololetí body podle této stupnice: 

1,00……………………………….…….. 8 bodů 

1,01 – 1,10…………………………….... 7 bodů 

1,11 – 1,20……………………………… 6 bodů 

Tato skutečnost musí být doložena do 1. 3. 2023 jako příloha/přílohy přihlášky ke 

studiu. Později lze tyto skutečnosti doložit osobně v kanceláři gymnázia nejpozději do 

dne konání přijímací zkoušky uchazeče. 

 

Maximální možný počet bodů získaný podle odstavce 3 bude 15 bodů. 

 

4. Body získané podle odstavců 1, 2 a 3 sečteme a sestavíme výsledné pořadí.  

 

5. Není rozlišováno mezi chlapcem a dívkou. 

 

6. V případě rovnosti bodů mezi uchazeči rozhodují o jejich umístění pomocná kritéria v pořadí: 

- lepší výsledek u jednotné přijímací zkoušky 

- lepší výsledek dosažený při zkoušce z matematiky. 

- vyšší bodové ohodnocení v komplexech úloh z matematiky v tomto pořadí od nejvyšší po 

nejnižší důležitost: MA-D, MA-C, MA-B, MA-A 

(https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/pomocna-

kriteria-pro-pripad-shody-poradi-uchazecu) 

- vyšší bodové ohodnocení v komplexech úloh z českého jazyka v tomto pořadí od nejvyšší po 

nejnižší důležitost: ČJ-D, ČJ-C, ČJ-B, ČJ-A (https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-

prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/pomocna-kriteria-pro-pripad-shody-poradi-uchazecu) 

- vyšší bodové ohodnocení v otevřených úlohách z matematiky, 

- vyšší bodové ohodnocení v otevřených úlohách z českého jazyka 

- studijní průměr ze všech předmětů (nezapočítává se známka z chování) v 1. pololetí 

9. ročníku ZŠ 

- studijní průměr ze všech předmětů (nezapočítává se známka z chování) ve 2. pololetí 

8. ročníku ZŠ. 

 

7. V přijímacím řízení bude do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 přijato maximálně 30 žáků. 
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8. Pro odvolací řízení bude ponecháno 0 míst. 

 

9. Uchazeči vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí 

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole 

mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 

4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. 

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, se u těchto 

osob ověří rozhovorem. 

 

Oprávněnost žádosti ověří ředitel školy dle vysvědčení posledního ročníku základní školy 

dodaného spolu s přihláškou. Posouzení hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčeních 

uchazeče, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, je v 

kompetenci ředitele školy na základě jím vyhlášených kritérií přijímacího řízení. 

 

Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze 

řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České 

republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich 

vzdělávali jen část školního roku. 

 

Uchazeči z Ukrajiny  

Přijímání uchazečů z Ukrajiny (dále jen cizinci), kterým byla v České republice poskytnuta 

dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem 

na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, je upraveno zákonem č. 67/2022 

Sb., zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území 

Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a opatřením obecné povahy MSMT-

29772/2022-1. 

Uchazeči příchozí z Ukrajiny v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona na žádost nekonají 

přijímací zkoušku z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání 

v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. 

 

Redukované hodnocení  

U uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 

odst. 4 školského zákona a prokáží rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro 

vzdělávání, vytvoří ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky jejich pořadí podle 

§ 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.  

Po vykonání jednotné přijímací zkoušky z matematiky, vytváří ředitel školy tzv. redukované 

hodnocení. Redukované pořadí všech uchazečů vzniká na základě hodnocení jednotné 

přijímací zkoušky z matematiky a dalších kritérií přijímacího řízení. Jinými slovy redukované 

pořadí znamená alternativně vytvořené pořadí všech uchazečů ze všech částí přijímacího řízení 

kromě zkoušek z českého jazyka. Ředitel školy zařadí daného uchazeče z tohoto alternativního 

pořadí do výsledného pořadí všech ostatních uchazečů, kteří jsou hodnoceni na základě všech 

součástí přijímací zkoušky včetně zkoušek z českého jazyka, a to na místo shodné s jeho 

pořadím v rámci redukovaného pořadí. Pro názornost uvádíme příklad, kdy uchazeč se umístí 

na základě redukovaného hodnocení na 12. místě, pak je do výsledného pořadí zařazen na 12. 
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místo a původní uchazeč se z 12. místa posouvá na místo 13. a obdobně s ním se posouvají 

všichni ostatní uchazeči. 

 

Ústní pohovor (rozhovor) při prominutí zkoušky z českého jazyka 

Pohovor je organizován formou komisionální.  Termín rozhovoru z českého jazyka stanovuje 

ředitel školy. Termín bude stanoven písemným sdělením uchazeči. Může se konat v termínu 

stanoveném § 60b školského zákona, tj. v období od 12. do 28. dubna. Rozhovor musí být 

proveden před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke vzdělávání. 

Výsledkem hodnocení vykonaného a zaznamenaného ústního pohovoru je souhlasné či 

nesouhlasné stanovisko o tom, zda daný uchazeč může vzhledem k jeho znalosti českého 

jazyka studovat konkrétní obor vzdělání. Nevykoná-li uchazeč cizinec ústní pohovor úspěšně, 

nesplnil kritéria přijímacího řízení a řadí se do seznamu nepřijatých uchazečů, kteří nesplnili 

kritéria přijímacího řízení. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

V Hustopečích dne 25.1.2023    Mgr. Radim Šebesta, ředitel 
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