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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

3. kolo 

Obor: 79 – 41 – K/41 gymnázium (čtyřleté) 

Zahájení studia: 1. září 2020 

Forma vzdělávání: denní 

Délka studia: 4 roky 

Záměr počtu přijatých: 7 žáků 

 

 V souladu s ustanovením § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), budou 
uchazeči do tohoto oboru vzdělání s maturitní zkouškou v rámci 1. kola přijímacího řízení podrobeni centrálně 
zadávané jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury a matematiky (dále jen „JPZ“).  

 Bližší informace k JPZ včetně tiskopisů přihlášek a testových zadání k procvičování jsou uvedeny na webové 
stránce: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore 

 Uchazeč podá kopii výsledků JPZ (Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do 
oborů vzdělávání s maturitní zkouškou) společně s přihláškou. 

 Všichni uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením § 60d, odst. 1, písm. a), b) a d)  školského 
zákona:  

 podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,  

 podle výsledků JPZ 

 podle bodového ohodnocení průměrů vybraných předmětů 1. pololeté posledního ročníku základ-
ního vzdělávání 

 JPZ se bude konat.  

 Žákům, kteří spolu s přihláškou ke studiu doloží potvrzení ze specializovaného poradenského praco-
viště s diagnostikovanou speciálně vzdělávací potřebou (na základě § 16 zákona č. 561/2004 Sb., v ak-
tuálním znění) s doporučením o uzpůsobení podmínek, bude doba konání jednotlivých zkoušek pro-
dloužena, případně dle doporučení zajištěno uzpůsobení podmínek.  

 Pořadí uchazečů se stanovuje na základě vzájemného porovnání výsledků všech uchazečů. (70% váha 
přijímací zkoušky, 30% vysvědčení a body za průměr vybraných předmětů).  

Uchazeči budou ve výsledkové listině seřazeni sestupně podle sumarizovaných výsledků dle těchto kritérií 

o výsledky JPZ (max. 100 bodů) 

o body za průměrný prospěch na vysvědčení ve 2. pololetí předposledního ročníku (max. 20 bodů) 
a v 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání (max. 20 bodů) – v každém pololetí je 
průměrný prospěch bez zaokrouhlování takto (maximum celkem za toto kritérium 40 bodů): 

o bodové ohodnocení za průměr vypočtený z předmětů český jazyk a literatura, matematika, 1. cizí 
jazyk a 2. cizí jazyk a to za 1. pololetí posledního ročníku vzdělávání a to takto (max. 3 body): 

Průměr z předmětů 1,5 1,25 1,00 

Body 1 2 3 

Průměrný 
prospěch 

1,00 
od 1,01 
do 1,10 

od 1,11 
do 1,20 

od 1,21 
do 1,30 

od 1,31 
do 1,40 

od 1,41 
do 1,50 

od 1,51 
do 1,60 

od 1,61 
do 1,70 

od 1,71 
do 1,80 

od 1,81 
do 1,90 

1,91 
a více 

Body 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 
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 Za každou dostatečnou ve 2. pololetí předposledního ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základ-
ního vzdělávání bude žákovi odečteno 10 bodů, za každou nedostatečnou odečteno 20 bodů z  počtu 
bodů, které žák získal za předchozí vzdělávání. Žák, který za výsledky předchozího vzdělávání získá 
záporný počet bodů, nevyhověl kritériím a nebude přijat ke studiu.  

 Uchazečům, kteří podávají přihlášku z jiných ročníků než 9. ročníků a odpovídajících ročníků osmile-
tých nebo šestiletých gymnázií, bude za 8. ročník odečteno 40 bodů, za 7. ročník odečteno 40 bodů z  počtu 
bodů, které žák získal za předchozí vzdělávání. Žák, který za výsledky předchozího vzdělávání získá 
záporný počet bodů, nevyhověl kritériím a nebude přijat ke studiu.  

 Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční 
škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost 
přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání 
v daném oboru vzdělání, bude ověřena rozhovorem. (dle §20 odst. 4 školského zákona) 

 Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého 
jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí 
uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do 
daného oboru vzdělání. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a lite-
ratury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného 
pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona. 

 Uchazeč, který není státním občanem České republiky a dle §20 odst. 4 školského zákona nekonal 
přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury, a který u rozhovoru o znalostech českého jazyka neuspěl, 
nesplnil kritéria přijímacího řízení a nebude ke vzdělávání přijat. 

 Uchazeči, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí a nemohou doložit hodnocení z druhého 
pololetí předposledního ročníku nebo z prvního pololetí posledního ročníku plnění povinné školní 
docházky, uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky, a kteří předložili vysvědčení z po-
sledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky odlišná od vysvědčení vydávaných v ČR a ucha-
zeči, kteří nebyli hodnoceni v prvním pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky, se 
podrobí rozhovoru, ve kterém budou ověřeny jejich znalosti. Na základě těchto testů může uchazeč 
získat maximálně 40 bodů. Dále bude přihlédnuto k dosažené výši bodů a budou uchazečům přiděleny 
body dle 3. kritéria podle následující tabulky: 

Získané body z testů 50 55 60 

Přidělené body dle 3. kritéria  1 2 3 

 Uchazeč, který u JPZ získal méně než 17 bodů z českého jazyka a literatury nebo méně než 12 bodů  
z matematiky (maximální bodový zisk v každém z testů je 50 bodů), nevyhověl kritériím a nebude přijat 
ke studiu. 

 V případě dosažení shody celkového počtu dosažených bodů ve výsledkové listině budou uchazeči 
řazeni tak, aby na lepším místě byl uchazeč s lepší celkovým výsledkem z JPZ, v případě schody bude 
dále porovnán bodový zisk ze subkritérií JPZ dle následujícího pořadí tak, aby na lepším místě byl 
uchazeč s vyšším počtem bodů z: MA_OU, MA_A, MA_B. 

 
MA_OU Procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z ma-
ximálně dosažitel-ného počtu bodů za tyto úlohy 
MA_A Procentuální podíl počtu bodů za úlohy z MA ověřující 
osvojení znalostí a dovedností v oblasti čísel, operací a proměnné 
z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy 

MA_B Procentuální podíl počtu bodů za úlohy z MA ověřující 
osvojení znalostí v oblasti závislostí a vztahů, osvojení dovedností 
číst a třídit informace a pracovat s daty z maximálně dosažitelného 
počtu bodů za tyto úlohy 

V Mariánských Lázních dne 28. července 2020 

 
Mgr. Klára Tesařová 
statutární zástupce školy 


		2020-07-28T08:16:54+0200
	Mgr. Klára Tesařová




