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Kritéria přijetí do prvního ročníku osmiletého studia pro školní rok 2019/2020 
Obor vzdělání Gymnázium 79-41-K/81  

 

 
Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích 
zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do        
1. ročníku oboru vzdělání Gymnázium 79-41-K/81 pro školní rok 2019-2020 takto: 
 
Všichni uchazeči do osmiletého studia budou skládat jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) 
z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (M) formou centrálně zadávaných testů 
společnosti CERMAT. 
 
Maximální počet bodů z jednotných testů společnosti CERMAT pro jednotlivé předměty je 
50. Pro naše hodnocení násobíme počet získaných bodů koeficientem 1,8 tj. 50x1,8 = 90. 
 
Body budou uděleny podle následujících pravidel: 
 

1. z výsledku JPZ ve formě testů společnosti CERMAT (test z matematiky a z českého 
jazyka a literatury) 
Hodnocení testu z matematiky (M)…….………………………………………………….max. 90 bodů 
Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL)……………………………….max. 90 bodů 
 

2. za průměrný prospěch 
ve 2. pololetí 4. ročníku…………………………………………………………………………max. 10 bodů 
a v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ…………………………………………………………………...max. 10 bodů 
 

Průměr známek 
(zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa) 

Přidělený počet bodů –         
4. ročník II. pololetí 

Přidělený počet bodů –        
5. ročník I. pololetí 

1,00 – 1,10 10 bodů 10 bodů 

1,11 – 1,20 9 bodů 9 bodů 

1,21 – 1,30 8 bodů 8 bodů 

1,31 – 1,40 7 bodů 7 bodů 

1,41 – 1,50 6 bodů 6 bodů 

1,51 – 1,60 5 bodů 5 bodů 

1,61 – 1,70 4 body 4 body 

1,71 – 1,80 3 body 3 body 

1,81 – 1,90 2 body 2 body 

1,91 – 2,00 1 bod 1 bod 

 
3. za oficiální předmětové soutěže MŠMT pro ZŠ (https://www.excelence.msmt.cz/) 
Umístění v okresním nebo vyšším kole   1.  2.-3. 4.-5. 6.-10.  
Body za umístění v okresním kole    4 3 2 1  
Body za umístění v kole krajském a vyšším    9 6 3 2  

 

https://www.excelence.msmt.cz/
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O přidělení bodů za umístění v oficiálních soutěžích MŠMT pro ZŠ rozhodne přijímací komise. 
Na diplomu nebo jeho ověřené doložce musí být uvedeno konkrétní umístění, jinak přijímací 
komise nebude k diplomu přihlížet. Přijímací komise bude udělovat body uchazeči pouze za 
diplom s nejlepším umístěním v jednotlivých kolech. Za každou soutěž může mít žák 
započítány body nejvýše 2x (nejlepší výsledek v okresním kole a případný nejlepší výsledek v 
některém z vyšších kol soutěže). Uchazeč doloží originály diplomů nebo jejich ověřenou kopii 
potvrzenou ZŠ nejdéle v den konání zkoušky v kanceláři školy (č. dveří 52).  
 
Výsledné pořadí bude sestaveno podle celkového počtu bodů, který je dán součtem bodů 
získaných z testů z matematiky, českého jazyka a literatury, bodů za prospěch a bodů za 
soutěže. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 200 bodů bez započítání bodů za předmětové 
soutěže. Za umístění v oficiálních předmětových soutěžích MŠMT může být přiděleno 
maximálně dalších 20 bodů. 
 
Přijato bude maximálně 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů 
bude dána přednost uchazeči s vyšším počtem bodů za centrálně zadávané jednotné testy. 
Pro případ úspěšného odvolání budou ponechána další dvě místa.  
 
Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné dokončení 5. ročníku základní školy, kdy na tomto 
vysvědčení v obou pololetích 5. ročníku nesmí být uchazeč hodnocen z žádného předmětu 
nedostatečnou. Tuto skutečnost doloží uchazeč při nástupu do školy 2. září 2019 třídnímu 
učiteli. 
 
Dále požadujeme hodnocení chování prvním stupněm (velmi dobře) ve 2. pololetí 4. ročníku   
a v 1. a 2. pololetí 5. ročníku ZŠ. 
 
Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami bude jednotná přijímací zkouška 
upravena dle doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení je třeba doložit 
k přihlášce ke vzdělávání. 
 
K vyplnění testů si uchazeči přinesou modře nebo černě píšící propisovací tužku a rýsovací 
potřeby. Užívání kalkulaček, tabulek ani mobilních telefonů není povoleno. Porušení pravidel 
může být důvodem k vyloučení od zkoušky, a tedy i nepřijetí ke studiu na naší škole. 
 
Zkoušky mohou konat pouze zdraví uchazeči.  Na pozdější potvrzení o nemoci v době 
zkoušky nebude brán zřetel. Uchazeči, kteří se z vážných důvodů nemohou zkoušek 
v řádném termínu zúčastnit (např. nemoc), jsou povinni tuto skutečnost řádně doložit 
nejpozději do tří dnů od konání přijímací zkoušky. Přijímací komise posoudí jednotlivé 
případy a rozhodne o případném konání zkoušky v náhradním termínu.  
 
Ředitelka školy si vyhrazuje právo změnit kritéria přijímacího řízení i po 31. 1. 2019, jestliže 
dojde ke změně legislativy.  
     
Litoměřice 30. 1. 2019                                                RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D. 
                                                                                                         ředitelka školy 
 


