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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a s vyhláškou MŠMT č.
353/2016 Sb. o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném
znění, rozhodl ředitel školy o konání přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do prvního
ročníku vzdělávání v gymnáziu, obor 79-41-K/81 (osmileté studium), a o jednotných
kritériích přijímání do oboru vzdělávání a formy vzdělávání a o způsobu hodnocení jejich
splnění, takto:
1/ Ke studiu ve školním roce 2020-2021 bude přijato nejvýše 30 uchazečů podle pořadí
úspěšnosti.
2/ Uchazeči skládají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky v rozsahu
učiva, který je stanoven Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy. Přípravu
testů na jednotné zkoušky a hodnocení výsledků jednotných testů zajišťuje Centrum pro
zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Školní přijímací zkouška se nekoná.
3/ První kolo jednotné přijímací zkoušky proběhne ve dvou termínech.
První termín:
čtvrtek 16. dubna 2020 (tento termín platí pro školu uvedenou na
přihlášce ke studiu na prvním místě).
Druhý termín: pátek 17. dubna 2020 (tento termín platí pro školu uvedenou na přihlášce
ke studiu na druhém místě).
4/ Celkové hodnocení přijímacího řízení zahrnuje:
A/ Písemné testy (CERMAT) - maximálně 100 bodů:
Matematika (maximálně 50 bodů)
Český jazyk (maximálně 50 bodů)
B/ Prospěch z vybraných předmětů 4. a 5. ročníku ZŠ – maximálně 20 bodů: hodnotí
se prospěch z těchto profilových předmětů: matematika, český jazyk (mateřský jazyk) a
anglický jazyk (nebo německý jazyk, pokud uchazeč nemá Aj), a to za 1. a 2. pololetí 4.
ročníku a za 1. pololetí 5. ročníku. Hodnocení prospěchu tedy vychází z celkem devíti
známek (jednotlivé školy mají totiž různé ŠVP a v nich rozdílné názvy předmětů i jejich počet
– M, Čj a Aj lze však jednoznačně identifikovat). Bodování:
všechny známky výborné: 20 bodů
jedna známka chvalitebně: 18 bodů
dvě známky chvalitebně: 16 bodů
tři známky chvalitebně:
14 body
čtyři chvalitebné:
12 body
pět chvalitebných:
10 bodů

šest chvalitebných: 8 bodů
sedm chvalitebných: 6 bodů
osm chvalitebných: 4 body
devět chvalitebných: 2 body
jedna dobrá a horší: 0 bodů

Celkový výsledek přijímacího řízení je dán součtem položek A a B.
Maximální počet bodů je 120.

5/ V případě rovnosti bodů rozhodují následující kritéria v tomto pořadí:
a) vyšší procentní úspěšnost v testu z matematiky;
b) vyšší procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z matematiky;
c) vyšší procentuální podíl počtu bodů za úlohy z matematiky ověřující dovednost aplikovat
vědomosti při řešení nestandardních úloh;
d) vyšší procentuální podíl počtu bodů za úlohy z matematiky ověřující osvojení znalostí
v oblasti závislostí a vztahů, osvojení dovednosti číst a třídit informace a pracovat s daty;
e) vyšší procentuální podíl počtu bodů za úlohy z matematiky ověřující osvojení znalostí a
dovedností v oblasti geometrie v rovině a prostoru;
f) vyšší procentní úspěšnost v testu z českého jazyka;
g) vyšší procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z českého jazyka;
h) vyšší procentuální podíl počtu bodů za úlohy z českého jazyka ověřující znalost pravidel
českého pravopisu;
i) vyšší procentuální podíl počtu bodů za úlohy z českého jazyka ověřující vědomosti a
dovednosti z oblasti morfologie, syntaxe, slovotvorby, lexikologie a sémantiky;
j) vyšší procentuální podíl bodů za úlohy z českého jazyka ověřující porozumění textu;
k) vyšší počet bodů za prospěch z vybraných předmětů 4. a 5. ročníku ZŠ
l) lepší průměrný prospěch z vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku;
m) lepší průměrný prospěch z vysvědčení za 2. pololetí 4. ročníku;
n) lepší průměrný prospěch z vysvědčení za 1. pololetí 4. ročníku;
Pozn.: v případě postupu podle bodu 6 (viz níže) se pro kritéria f) až j) použijí opět kritéria a) až e), a to v daném
pořadí.

6/ „Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání
v zahraniční škole, se při přijímacím řízení … promíjí na žádost přijímací zkouška z českého
jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro
vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem“ /zákon č.
561/2004 Sb., §20. odst.4/.
„U uchazečů cizinců, kteří v souladu s právními předpisy nekonají test z českého jazyka,
se použije tzv. redukované pořadí. Redukované pořadí je definováno jako pořadí uchazeče
stanovené na základě výsledku v testu z matematiky. V datech výsledkové sestavy odpovídá
položce „Pořadí žáka v rámci školy o oboru vzdělávání podle dosažené procentní úspěšnosti
v testu z matematiky.“ Formálně tak uchazeč cizinec získá pro celkové hodnocení takové
bodové hodnocení z jednotných přijímacích testů, jaké odpovídá pořadovému číslu jeho
umístění v redukovaném pořadí. Jinými slovy, cizinec je zařazen v rámci pořadí uchazečů
konajících obě zkoušky na takové místo, které odpovídá jeho umístění v testu z matematiky.“
/informace CERMATu/.

V T. Svinech 5. 12. 2019
Mgr. František Slípka
ředitel školy

Pozn.: pokud do 31. 1. 2020 proběhnou případně ještě nějaké legislativní změny, škola si vyhrazuje právo tato
kritéria do uvedeného termínu upravit.

