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Č. j.: GZAB/0777/2022 

 
Kritéria 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 pro 

obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium 
 
Přijímací řízení ke studiu ve středních školách se řídí následujícími právními předpisy: 

• zákon č. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 

• vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, 

• vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění. 
 
V souladu s § 60 školského zákona stanovuji následující jednotná kritéria 2. kola přijímacího řízení 
do oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium: 
 

a) Hodnocení předchozího vzdělávání: 
Hodnotí se průměrný prospěch (zaokrouhlený na jedno desetinné místo) ve 2. pololetí 
4. ročníku (P4) a v 1. pololetí 5. ročníku (P5). Za prospěch může uchazeč získat nejvýše 20 bodů 
podle vzorce 

PR = 20 - (P4 + P5 - 2) ∙10 
 

b) Hodnocení výsledků testů písemných zkoušek: 
Uchazeči se do celkového hodnocení započítává dosažené skóre testů z matematiky (M) 
a českého jazyka (JČ). Z každého testu může uchazeč do celkového hodnocení získat nejvýše 
40 bodů.  
Kritérium pro úspěšné vykonání testů přijímací zkoušky:  
Testy úspěšně vykonají uchazeči, kteří v součtu obou předmětů získají aspoň 20 bodů 
z 80 možných. 

 
Celkové bodové hodnocení kritérií přijímacího řízení (maximum 100 bodů) se pak vypočítá podle 
vzorce: 

Celkový počet bodů = PR + M + JČ 

Podle výsledků (celkový počet bodů) dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví 
ředitel školy jejich pořadí. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 12.  
 
Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí 
podle celkového výsledku hodnocení kritérií přijímacího řízení. V případě rovnosti celkového počtu 
bodů uchazečů rozhoduje dále postupně: 

• lepší skóre v testu z matematiky,  

• lepší skóre v testu z jazyka českého,  

• počet bodů za výsledky uchazeče v soutěžích,  

• počet bodů dosažených za otevřené úlohy v testu z matematiky,  

• počet bodů dosažených za otevřené úlohy v testu z jazyka českého. 
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Zvláštní podmínky:  
U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří k přihlášce doloží písemné doporučení školského 
poradenského zařízení, budou podmínky k vykonání jednotných testů upraveny dle doporučení. 
Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 školského zákona. Osobám, které nejsou občany české 
republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promíjí na žádost 
zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, 
bude ověřena rozhovorem. 
Uchazeč, který nekoná zkoušku podle předchozího odstavce, se do výsledného pořadí ostatních 
uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci 
redukovaného pořadí všech uchazečů. Toto redukované pořadí neobsahuje výsledek testu z českého 
jazyka a literatury. 
Uchazeč, který není státním občanem ČR a získal předchozí vzdělání v zahraničí, úspěšně vykoná 
přijímací zkoušky, pokud v testu z matematiky získá alespoň 10 bodů z 40 možných. 
 
 
 
V Ostravě-Zábřehu, 16. května 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Vít Schindler 
ředitel školy 


