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Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 
 

Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku osmiletého studia oboru vzdělání  

79-41-K/81 Gymnázium pro školní rok 2023/2024  

Přijímací řízení proběhne v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 

67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky  

č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro přijímací řízení ve školním roce 2023/2024 stanovuje 

ředitel školy v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. pro obor vzdělání 79-41-K/81 následující kritéria: 

 

1) počet bodů získaných na základě výsledků z jednotných testů jednotné přijímací zkoušky konané 

písemnou formou ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (ČJL) a ze vzdělávacího oboru 

Matematika a její aplikace (M)  

2) počet bodů získaných na základě hodnocení vysvědčení z předchozího vzdělávání, a sice na konci 

čtvrtého ročníku a v prvním pololetí pátého ročníku ZŠ, a to z matematiky, českého jazyka, cizího 

jazyka, přírodovědy a vlastivědy. V případě, že je přírodověda a vlastivěda nahrazena jedním 

vyučovacím předmětem, započte se známka z tohoto předmětu dvakrát.  

3) počet bodů za další aktivity uchazeče o studium (skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, 

vědomosti a zájmy uchazeče jakými jsou především výsledky v soutěžích). 
 

ad 1) Koná-li uchazeč více než jeden písemný test z českého jazyka nebo z matematiky, započítává 

se mu/jí do celkového hodnocení lepší výsledek z obou písemných testů. 
 

Rozsah testů a jejich hodnocení 

Testy jednotné přijímací zkoušky jsou zpracovány v rozsahu učiva stanoveného pro první stupeň 

základní školy  

• Český jazyk a literatura: 60 minut čistého času, maximální počet 50 bodů  

• Matematika a její aplikace: 70 minut čistého času, maximální počet 50 bodů  

 

Uchazeč může ve výsledném součtu z písemných testů získat maximálně 100 bodů. 

 
 

ad 2) Počet přidělených bodů na základě hodnocení vysvědčení z předchozího vzdělávání se bude řídit 

následující tabulkou: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za součet známek z vybraných předmětů s hodnotou 20 a vyšší získává uchazeč 0 bodů.  

Uchazeč může ve výsledném součtu hodnocení vysvědčení získat maximálně 10 bodů. 
V případě, kdy byl žák v některém z předmětů na vysvědčení z předchozího vzdělávání (tj. na konci čtvrtého ročníku a v prvním pololetí pátého ročníku 

ZŠ) nehodnocen, bude známka z pololetí, v němž byl žák z tohoto předmětu hodnocen, započítána dvakrát. 

V případě uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, je hodnocení z předmětu český jazyk nahrazeno 
hodnocením z mateřského jazyka. Při hodnocení vysvědčení z předchozího vzdělávání budou známky ze zahraniční školy převedeny na českou 

klasifikační stupnici.  

Součet 

známek 

z vybraných 

předmětů 

Průměrný 

prospěch z vybraných 

předmětů 

Přidělené 

body 

Součet 

známek 

z vybraných 

předmětů 

Průměrný 

prospěch z vybraných. 

předmětů 

Přidělené 

body 

10 1,0 10 15 1,5 6,5 

11 1,1 9,5 16 1,6 5,5 

12 1,2 9 17 1,7 4,5 

13 1,3 8,5 18 1,8 3 

14 1,4 7,5 19 1,9 1,5 



ad 3) další aktivity uchazeče o studium (skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a 

zájmy uchazeče)  

 

Aktivity nad rámec běžných školních povinností, především pak účast a umístění v olympiádách, 

soutěžích, projektech apod. za 4. a 5. ročník předchozího studia.  

 

a) olympiády a soutěže (mimo sportovních a uměleckých) – doložená kopie diplomu, příp. 

výsledková listina potvrzená školou či organizátorem soutěže 

o umístění na 1. – 3. místě v okresním kole a vyšších kolech soutěží – 3 body  

NEBO 

o účast v okresním kole, případně krajském kole – 1 bod 

b) doložená účast v ostatních aktivitách a projektech, ve sportovních a uměleckých soutěžích 

okresního a vyššího charakteru – celkem max. 2 body za oddíl b) 

c) oficiálně doložená (nejlépe se jménem, razítkem a podpisem osoby za pořádající organizaci) 

dlouhodobá účast v rámci mimoškolních sportovních, kulturních a zájmových aktivit 

souvisejících se zvoleným oborem – celkem max. 1 bod za oddíl c)  

 

Zapojení uchazeče do projektu nebo výsledky v soutěžích se dokládají diplomem, certifikátem, 

výsledkovou listinou, nebo potvrzením základní školy, kterou navštěvuje, apod., a to připojením takového 

dokladu k přihlášce ke studiu, nejpozději do pátku 14. dubna 2023. 

 

Uchazeč může ve výsledném součtu za další aktivity získat maximálně 5 bodů. 

Hodnocení uchazečů o vzdělávání 

Celkový počet získaných bodů v přijímacím řízení je maximálně 115. 

Pořadí uchazečů je dáno celkovým počtem získaných bodů. 

Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je dosažení minimální bodové hranice 30 bodů v součtu 

bodového hodnocení testu z českého jazyka a literatury a testu z matematiky a její aplikace.  

V případě, kdy jednotnou zkoušku koná uchazeč – cizinec, který na základě žádosti nekoná zkoušku ze 

vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, je podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání dosažení 

minimální bodové hranice 15 bodů z testu z matematiky a její aplikace. 

 

 
V případě rovnosti celkových počtů bodů u dvou nebo více uchazečů se přihlíží postupně k následujícím kritériím: 

1) výsledný součet bodů z testů ČJ a M (toto kritérium se neuplatní v případě, kdy rovnost bodů nastane u uchazečů, z nichž alespoň jeden 
nekonal přijímací zkoušku z českého jazyka na základě žádosti o prominutí této zkoušky)   

2) počet bodů z jednotných testů jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace 

3) počet bodů z jednotných testů jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (toto kritérium se neuplatní 
v případě, kdy rovnost bodů nastane u uchazečů, z nichž alespoň jeden nekonal přijímací zkoušku z českého jazyka na základě žádosti o 

prominutí této zkoušky)   
4) počet bodů získaných na základě prospěchu na konci druhého pololetí čtvrtého ročníku a v prvním pololetí pátého ročníku ZŠ z matematiky, 

českého jazyka, cizího jazyka, přírodovědy a vlastivědy, v případě, že je přírodověda a vlastivěda nahrazena jedním vyučovacím předmětem, 

započte se známka z tohoto předmětu dvakrát 
5) počet bodů za další aktivity, výsledky v soutěžích a zájem o studium  

6) počet bodů získaných z jednotné přijímací zkoušky z matematiky z úloh „komplexy – otevřené úlohy“ 

7) počet bodů získaných z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka z úloh „komplexy – otevřené úlohy“ (toto kritérium se neuplatní 
v případě, kdy rovnost bodů nastane u uchazečů, z nichž alespoň jeden nekonal přijímací zkoušku z českého jazyka na základě žádosti o 

prominutí této zkoušky)   

8) počet bodů získaných z jednotné přijímací zkoušky z matematiky z úloh „komplexy A“, dále „komplexy B“, dále „komplexy C“ 

9) počet bodů získaných z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka z úloh „komplexy A“, dále „komplexy B“, dále „komplexy C“ (toto 

kritérium se neuplatní v případě, kdy rovnost bodů nastane u uchazečů, z nichž alespoň jeden nekonal přijímací zkoušku z českého jazyka 

na základě žádosti o prominutí této zkoušky)   
10) průměrný prospěch žáka vypočtený z prospěchu na konci druhého pololetí čtvrtého ročníku ZŠ a v prvním pololetí pátého ročníku ZŠ 

z českého jazyka, prvního cizího jazyka a matematiky (zaokrouhlený na dvě desetinná místa) 

 

 
V prvním kole přijímacího řízení bude přijato prvních 30 uchazečů z celkového pořadí podle počtu získaných bodů. 

 

 

 

   



Úprava podmínek přijímacího řízení podle § 20 odst. 4 školského zákona (uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České 

republiky), podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí 

vojsk Ruské federace, a dle opatření obecné povahy k přijímacímu řízení (č.j.: MSMT-29772/2022-1) 

 

Přijímání uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky 

Přijímání uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších 
odborných školách řídí § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

ve znění pozdějších předpisů. Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk 

a literatura. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude u těchto uchazečů ověřena rozhovorem.  
 

Přijímání uchazečů, kteří mají udělenou dočasnou ochranu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině 

Přijímací zkouška ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura 
Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské 

federace se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací 

zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude u těchto uchazečů ověřena 
rozhovorem.  

 

Přijímací zkouška ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace 
Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky oboru 

Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.  

 
Pro prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a/nebo konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinštině předkládá uchazeč o vzdělávání 

písemnou žádost a kopii dokladu o dočasné ochraně.  

 
Ověření znalostí českého jazyka u cizinců formou rozhovoru 

Rozhovor ověřující znalost českého jazyka probíhá formou komisionální zkoušky v období od 12. do 28. dubna. Zkušební komisi jmenuje ředitel školy. 

Přesný termín a čas rozhovoru bude uchazeči sdělen písemně. Rozhovor ověřující znalost českého jazyka bude obsahovat: 
- Rozhovor o dosavadním vzdělávání a zájmech uchazeče 

- Sepsání několika slov na dané téma 

- Popis obrázku 
- Diskuse nad textem 

Uchazeč bude z každé části rozhovoru hodnocen hodnocením uspěl – neuspěl. Uchazeč, který je z více než jednoho okruhu v rozhovoru hodnocen 

hodnocením neuspěl, celkově neuspěl. Nevykoná-li uchazeč – cizinec ústní rozhovor úspěšně, nesplnil kritéria přijímacího řízení. Body hodnocení 
rozhovoru ověřující znalost českého jazyka se nezapočítávají do celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.  

 

Redukované pořadí 

V případě, kdy jednotnou zkoušku koná uchazeč – cizinec, který na základě žádosti nekoná zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, 

vytvoří ředitel školy podle § 14 vyhlášky č.353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, redukované pořadí 

všech uchazečů. Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka a literatury, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě 
všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.  

 

 
Úprava podmínek přijímacího řízení podle § 60b odst. 4 školského zákona – uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami  

 

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k 
přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky. 
 

 

 

 

 

 

V Poličce 25. 1. 2023 Mgr. Josef Dvořák 

 ředitel školy 
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