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Přijímací řízení 2018 

Přijímací zkouška do 1. ročníku nižšího stupně  

osmiletého gymnázia v roce 2018 
kód 79-41-K/81 Gymnázium  

školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání  

Osmileté studium – klasické jazyky 
 

Pro školní rok 2018/2019 bude otevřena jedna třída se zaměřením na klasické a živé jazyky. 
 

Kritéria 
 

V souladu s § 60 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 

v platném znění, ředitelka školy pro školní rok 2017/2018 vyhlašuje jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče 

příslušného oboru. 

 

Třída bude naplněna na počet 30 žáků. Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového 

součtu bodů. Při přijímacím řízení bude přijato celkem maximálně 30 uchazečů s nejvyšším počtem 

bodů, 0 míst na odvolání. 
 

Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny pod registračními čísly (evidenčními čísly na testech).  
 

HODNOCENÍ 

1) Prospěch ze základní školy                  max. 10 bodů 
 Počet bodů za prospěch ze základní školy je stanoven průměrem za prospěch I. a II. pololetí 4. ročníku a za I. pololetí 5. 
ročníku. Průměr je vypočten z průměrného prospěchu za jednotlivá pololetí uvedených na přihlášce.  

Uchazeč získá při dosažení průměru:   1,00                    10 bodů 

            1,01 – 1,25           8 bodů 
                           1,26 – 1,50           6 bodů 

           1,51 – 1,75           4 bodů 

    1,76 – 2.00           2 body 
 

2) Jednotná přijímací zkouška 

Český jazyk  –  pro úspěšné splnění je nutno v testu získat nejméně 20 bodů.    max. 50 bodů 

Matematika  –  pro úspěšné splnění je nutno v testu získat nejméně 17 bodů.  max. 50 bodů 

                                                                                                              

3) Schopnosti, vědomosti a zájmy (účast na soutěžích)                   max. 10 bodů 
Za školní rok 2016/17 a 2017/18; nutno doložit kopií diplomu, potvrzením školy, příp. organizačním 

rozpisem soutěže. 

a) Postupové soutěže a olympiády, sportovní mistrovství (např. Pythagoriáda, Pangea, Matematická 

olympiáda, Logická olympiáda) 

b) Jednorázové soutěže a turnaje bez předchozí kvalifikace v soutěži (Klokánek dle bodového zisku) 
 2 body 
a) 1. místo: 

městské kolo 

b) 1. místo: 

krajský rozsah, 

Klokánek: 
70% bodů 

 4 body 
a) 2.–3.  místo: 

okresní, krajské 

kolo, 2. liga 
b) 2.–3.  místo: 

celostátní rozsah, 

Klokánek: 80% 
bodů  

6 bodů 
a) 1. místo: okresní, 

krajské kolo, 2. liga 

b) 1. místo: celostátní      
         rozsah,        

         Klokánek:    

         85% bodů 

8 bodů 
a) 2.–3.  místo: MČR, 

ME, MS, celostátní, 

mezinárodní kolo 
b) 2.–3.  místo: 

mezinárodní  rozsah, 

Klokánek: 95% bodů 

10 bodů 
a) 1. místo: MČR, ME, 

MS, celostátní, 

mezinárodní kolo 

b) 1. místo: mezinárodní 

rozsah, Klokánek: 
100% bodů 

Body za umístění ve stejné soutěži nelze v daném roce sčítat, hodnotí se nejvyšší zisk. Lze uvést více různých 

soutěží dle daných kritérií. Maximum dosažených bodů započítaných do přijímacího řízení je 10.  
  

4) CELKOVÝ MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ     120 BODŮ 
 

Při rovnosti počtu bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí uchazeče součet bodů z testů 

českého jazyka a matematiky. Pokud také v tomto případě bude počet bodů shodný, rozhoduje 

počet dosažených bodů v matematice. Pokud i tak dojde ke shodě, rozhodne prospěch ze základní 

školy a nakonec bude pořadí určeno losem. 

   

5) Forma přijímacích zkoušek je v souladu s metodickými pokyny MŠMT ČR a je podle § 13 a 14 vyhlášky 

č. 563/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, na základě § 16 a 20 

školského zákona také přizpůsobena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami a cizincům a osobám 

pobývajícím dlouhodobě v zahraničí.       


