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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU PRO ROK 2019/2020
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Ředitelka Gymnázia, Kojetín, S. Čecha 683 stanovuje v souladu s § 60 Zákona č.561/2004
Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a na základě Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a
dalších platných předpisů tato kritéria:

Osmileté studium: obor 79-41-K/81 Gymnázium
přijímací zkouška formou jednotných testů, přijato bude 30 žáků (1 třída)

Kritéria:
1) Včasné podání přihlášky k přijímacímu řízení
2) Přijímací zkouška
Všichni žáci vykonají přijímací zkoušku formou písemného testu z matematiky:
- maximální počet bodů: 50 (40%)
Všichni žáci vykonají přijímací zkoušku formou písemného testu z českého jazyka a literatury
- maximální počet bodů: 50 (40%)
3) Prospěch:
Pololetní vysvědčení z 5. ročníku
Při průměrném prospěchu 1,00 v 1. pololetí 5. třídy bude žákovi přiděleno 25 bodů. Z toho
bude odečteno:
- Za každou chvalitebnou v 1. pololetí 5. třídy budou odečteny 2 body a za každou
dobrou 3 body.
- Za každou dobrou v 1. a 2. pololetí 4. ročníku ZŠ budou žákovi odečteny 3 body.
- Za každou dostatečnou v 1. a 2. pololetí 4. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 5. ročníku bude
žákovi odečteno 12 bodů.
Pololetní a závěrečné vysvědčení ze 4. ročníku ZŠ
- průměrný prospěch za 2. pololetí 4. ročníku ZŠ:
V případě rovnosti bodů, které byly uchazečům přiděleny za vykonání testu a prospěchu
v 5. třídě bude jako další kritérium rozhodovat průměrný prospěch za 2. pololetí 4. ročníku
ZŠ ze všech povinných předmětů, včetně výchov.
- průměrný prospěch za 1. pololetí 4. ročníku ZŠ:
V případě shodného průměrného prospěchu za 2. pololetí 4. ročníku ZŠ, rovnosti bodů,
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které byly uchazečům přiděleny za vykonání testu a prospěchu v 5. třídě, bude jako další
kritérium rozhodovat průměrný prospěch za 1. pololetí 4. ročníku ZŠ ze všech
povinných předmětů, včetně výchov.
4) Vyhodnocení a pořadí přijetí
Přijato bude celkem 30 uchazečů s nejvyšším počtem dosažených bodů. Vyhodnocení bude
realizováno na základě součtu získaných bodů, které uchazeč o studium získá za vypracování
testů z M a ČJL, za umístění v soutěžích a za prospěch v 5. třídě (popř. ve 4. třídě).
a) test z matematiky ……………..…. max. 50 bodů …... 40% z celkového bodového zisku
b) test z českého jazyka a literatury … max. 50 bodů ..…. 40% z celkového bodového zisku
c) prospěch na ZŠ……………..…….... max. 25 bodů …... 20% z celkového bodového zisku
V případě shody v počtu získaných bodů dle výše uvedených kritérií rozhodnou o přijetí žáka
další kritéria:
a) vyšší počet bodů z testu z M
b) vyšší počet bodů z testu z ČJL
c) procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z matematiky (zaokrouhleno na celá
procenta)
d) procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z Českého jazyka a literatury
(zaokrouhleno na celá procenta)
e) lepší klasifikace ze tří sledovaných pololetí ZŠ v tomto pořadí: matematika, český jazyk,
anglický jazyk.
Kritéria budou zařazována postupně v pořadí a) – e). Pomine-li shoda bodů, nebudou následná
kritéria použita.
Pokud uchazeč nezíská celkem alespoň 35 bodů, z nichž nejméně 20 bude tvořit součet bodů
z testů z matematiky (10) a českého jazyka a literatury (10), nebude přijat z důvodu nesplnění
kritérií přijímacího řízení.
5) Hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a
literatury bude probíhat dle § 14 Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu
vzdělávání.
6) Pro přijetí uchazečů ke vzdělávání je rozhodující pořadí uchazečů, které bude sestaveno
podle celkového výsledku hodnocení uchazeče.

V Kojetíně dne 30. 1. 2019

Mgr. K. Švédová
ředitelka

2

