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Pozn.: Všechny doklady ke kritériím 4, 5 a 6 je možno doložit nejpozději do 10:00 h. dne 26. 04. 2023. 
Tato kritéria byla vydána v Brně dne 27. 1. 2023. 

KRITÉRIA PRO PRVNÍ KOLO  
přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Gymnázium (kód oboru 79-41-K/41), 

školní vzdělávací program:  GYMNÁZIUM – VŠEOBECNÉ 4L pro školní rok 2023/2024 
 

Počty uchazečů přijímaných v prvním kole přijímacího řízení 

Ředitel školy stanovuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů do prvního ročníku oboru 79-41-K/41 na 60 žáků. Pořadí 
uchazečů o studium je určeno celkovým součtem dosažených bodů dle níže uvedených kritérií.  

Základní podmínky pro přijetí  

Uchazeč nevyhověl požadavkům pro přijetí, pokud nezískal alespoň 7 přepočtených bodů v testu Ma a alespoň 
5 přepočtených bodů v testu Čj (viz kritéria 2 a 3). Uchazeči, kteří nevyhověli těmto základním podmínkám pro přijetí 
ke studiu, jsou vyřazeni z celkového pořadí. Přehled o těchto uchazečích bude zveřejněn bez uvedení pořadí ve zvláštním 
seznamu. 

Kritéria hodnocení: 

1. Prospěch na ZŠ  max. 10 bodů 
Celková hodnota je dána vzorcem: (2-PR)*5+(Ma+Čj+1CJ). PR je průměrný prospěch; Ma je známka z matematiky vyjádřena body: hodnocení 
1 = 2 body, hodnocení 2 = 1 bod; Čj je známka z českého jazyka vyjádřena body: hodnocení 1 = 2 body, hodnocení 2 = 1 bod; 1CJ je známka z prvního 
cizího jazyka vyjádřena body: hodnocení 1 nebo 2 = 1 bod. Prospěchový průměr i výše uvedené hodnocení předmětů se berou do výpočtu ze známek 
uvedených za 1. pololetí devátého ročníku ZŠ (resp. odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia). V případě, že je některá ze známek za 1. pololetí 
devátého ročníku nebo za 2. pololetí osmého ročníku ZŠ (resp. odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia) dostatečně nebo horší (4 nebo 5), je 
uchazeči za toto kritérium přiděleno 0 bodů. 

 

2. Výsledek v písemném testu z matematiky (Ma) max. 38 bodů 
Výpočtový vzorec: získaná bodová hodnota / maximální bodová hodnota (obě hodnoty dány zadavatelem testu) *  38 
 

3. Výsledek v písemném testu z českého jazyka (Čj) max. 24 bodů 
Výpočtový vzorec: získaná bodová hodnota / maximální bodová hodnota (obě hodnoty dány zadavatelem testu) *  24 
 

4. Účast ve vybraných vědomostních soutěžích pořádaných do 7. 4. 2023   max. 25 bodů 
Body z různých soutěží se sčítají. Avšak body za jednotlivé úrovně (kola) se u stejné soutěže nesčítají! Plnou bodovou hodnotou se započítávají výsledky 
z aktuálního školního roku. Účast v soutěžích v minulém školním roce je hodnocena polovinou dále zveřejněných bodů. Výsledky starších školních roků 
se nezapočítávají. Případná účast v celostátním kole je hodnocena podle posledního řádku tabulky. Uchazeč o studium, který v městském (okresním) 
kole soutěže získá pouze 0 bodů, je ohodnocen taktéž 0 body! Dosažené výsledky je zapotřebí doložit originální výsledkovou listinou, nebo originálem 
diplomu, nebo notářsky ověřenou kopií těchto dokladů. 

 MO FyO OČj BiO ChO ZeO DěO 
úspěšná účast v městském (okresním) kole 1 b. 1 b. 1 b. 1 b. 1 b. 1 b. 1 b. 
za 1.–3. místo v městském (okresním) kole 10 b. 10 b. 10 b. 3 b. 3 b. 3 b. 3 b. 
účast v krajském kole  15 b. 15 b. 15 b. 6 b. 6 b. 6 b. 6 b. 
za 4.–10. místo v krajském kole  20 b. 20 b. 20 b. 12 b. 12 b. 12 b. 12 b. 
za 1.–3. místo v krajském kole  25 b. 25 b. 25 b. 15 b. 15 b. 15 b. 15 b. 

 

5. Aktivní účast v pěveckém sboru nebo studium zpěvu při ZUŠ 1 bod 
Splnění kritéria je nutné doložit písemným potvrzením školy (pokud se jedná o školní pěvecký sbor), sbormistra nebo ředitelství ZUŠ. Započítávají se 
pouze potvrzení, která jednoznačně prokazují minimálně 12 měsíců aktivního zapojení, které stále trvá. 

6. Sportovní aktivita ve sportovním klubu max. 2 body 
Body mohou získat sportovci, kteří jsou v den konání přijímacích zkoušek minimálně 1 rok registrováni ve sportovním klubu. 2 body získají sportovci 
v následujících sportovních odvětvích: atletika, florbal, fotbal, košíková, lední hokej, plavání, stolní tenis, tenis, šachy nebo volejbal. Za činnost 
v ostatních sportovních  odvětvích získávají 1 bod. Potvrzení vydává příslušný sportovní oddíl (podpis trenéra nebo předsedy oddílu + razítko 
organizace). 

7. Přijímání uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky nebo jim byla poskytnuta 
dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině 
Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky podle § 20, odst. (4) školského zákona v platném znění nebo jim byla v České republice 
poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, nekonají 
na základě písemné žádosti zkoušku z českého jazyka. Ředitel školy podle § 14 Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb., v platném znění, 
ve spolupráci s CZVV vytváří tzv. redukované pořadí. Umístění těchto uchazečů v redukovaném pořadí se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí všech uchazečů. 
V případě nezvládnutí základní komunikace v českém jazyce, kterou škola ověří rozhovorem, je uchazeč vyjmut z celkového pořadí jako nevyhovující. Uchazeči s dočasnou 
ochranou bude na základě písemné žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole navíc umožněno konat písemný test jednotné přijímací zkoušky 
z matematiky v ukrajinském jazyce. 

8. Pomocná kritéria hodnocení na rozhraní přijatých a nepřijatých uchazečů. 
V případě rovnosti bodů rozhoduje:   

a) lepší průměrný prospěch za 2. pololetí osmého ročníku ZŠ (odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia), 
b) lepší bodový zisk v testu z matematiky, 
c) los. 

 Mgr. David Andrle v. r.  
 ředitel školy 

http://www.gvid.cz/

