
Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, 

 příspěvková organizace 

 

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 

 
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. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke 

vzdělávání ve středních školách, v platném znění stanovuji následující kritéria přijímacího 

řízení pro 2. kolo oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium takto:  

 

1. Ředitel školy rozhodl, že v rámci 2. kola přijímacího řízení nebudou konány přijímací 

    zkoušky. Uchazeč o studium musí mít na ZŠ za poslední 3 klasifikační období studijní 

    průměr menší nebo roven 2,20. 

2. Sběr podkladů (přihláška, vysvědčení, dokumenty o umístění v soutěžích, případné 

osvědčení o ZTP aj.)  pro 2. kolo bude ukončen v pátek 7.6.2019 ve 12:00.  

3. Bude provedeno numerické bodové hodnocení uchazečů 

4. Body ze ZŠ k bodovému numerickému hodnocení budou započteny takto:  

 

 a) studijní průměr za 3 poslední klasifikační období 

 

  1,00……………………………………..6 bodů 

  1,01 – 1,10……………………………...5 bodů 

  1,11 – 1,20………………………………4 body 

  1,21 – 1,40………………………………3 body 

  1,41 – 1,60………………………………2 body 

  1,61 – 1,80………………………………1 bod 

  1,81 a více……………………………….0 bodů 

 

 b) za známku z jazyka českého a matematiky v těchto obdobích: 

 

  známka 1 ………………………………..2 body 

  známka 2 ………………………………  1 bod  

  známka 3……………………………...…0 bodů  

 

c) 1. místo ve vyšším než školním kole v předmětové soutěži jednotlivců za dobu docházky 

na 2. st. ZŠ……………………………………………………………. ………… 2 body 

2. a 3. místo ve vyšším než školním kole v předmětové soutěži jednotlivců za dobu 

docházky na 2. st. ZŠ.…………………………………………………………..…1 bod  

Doklad osvědčující umístění v těchto soutěžích je nutné uvést na přihlášce nebo 

doložit nejpozději do 7.6.2019 na ředitelství školy.  

 

 

5.  Není rozlišováno mezi chlapcem a dívkou. 

 

6.   V případě rovnosti bodů mají přednost uchazeči se ZPS. 

      Pak při rovnosti bodů rozhoduje lepší průměr  z matematiky za 3 poslední klasifikační 

      období. 

 



7. V přijímacím řízení bude do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 přijato maximálně 8   

     žáků. 

    Pro odvolací řízení bude ponecháno 0 míst. 

 

 

V Hustopečích dne 21.5.2019    Mgr. Radim Šebesta, ředitel 


