
   Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 
 

 
K R I T É R I A 

pro splnění požadavků ředitele školy pro přijetí ke studiu 
 – přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 

 
Studijní obor 79-41-K/41 – Gymnázium (1. ročník čtyřletého cyklu denního studia) 
 
Ředitel školy stanovil podle  § 60 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, 

tato kritéria pro splnění požadavků ředitele školy pro přijetí ke studiu na Gymnáziu, Hranice, Zborovská 

293 pro školní rok 2021/2022: 

 

V přijímacím řízení budou hodnoceny u uchazečů níže uvedeným způsobem následující skutečnosti, 

stanovené kritérii pro splnění požadavků ředitele školy pro přijetí ke studiu: 

a) znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením prospěchu na vysvědčení z předchozího vzdělávání 

(údaje uvedené na přihlášce ke studiu, potvrzené ředitelstvím příslušné ZŠ – 1. pololetí 8. ročníku 

základní školy a 1. pololetí 9. ročníku základní školy;  2. pololetí 8. ročníku se nehodnotí) 

b) výsledky jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury a jednotné zkoušky z matematiky, které 

se konají formou testů. 

 

Za hodnocené pololetí (1. pololetí 8. ročníku ZŠ a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ) může uchazeč získat 

maximálně 400 bodů, vypočítaných dle vzorce 600 mínus 100 krát průměrný prospěch 1. pololetí 8. 

ročníku ZŠ mínus 100 krát průměrný prospěch 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. 

Za jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury může uchazeč získat maximálně  300 bodů (50 

bodů krát koeficient 6,00), za jednotnou zkoušku z matematiky může uchazeč také získat maximálně 

300 bodů (50 bodů krát koeficient 6,00).  

Celkem může uchazeč získat za průměrný prospěch ze základní školy (např. za průměr 1,00 v každém 

hodnoceném pololetí) 400 bodů a za jednotné zkoušky z ČJL a M 600 bodů, tedy maximálně celkem 

1000 bodů. 

 

O přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke vzdělávání pak rozhodne dosažený počet bodů celkem. 

Maximální počet bodů pro přijetí ke studiu: 1000 bodů. 

 

Minimální počet bodů pro splnění podmínek přijímacího řízení: 350 bodů, z toho nejméně 120 bodů 

v součtu za výsledek z didaktického testu z matematiky a českého jazyka. 

 

Při rovnosti bodů, které určují celkové pořadí uchazečů, bude využito doplňkové kritérium – dosažený 

prospěch ve výše uvedených pololetích ZŠ v tomto pořadí: 

 1. prospěch z matematiky (ze ZŠ) 

 2. prospěch z českého jazyka (ze ZŠ) 

 3. prospěch z 1. cizího jazyka (ze ZŠ) 

 

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí 

podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. 

V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 bude pro studijní obor 79-41-K/41 - Gymnázium (1. 

ročník  čtyřletého cyklu denního studia) přímo přijato 29 uchazečů, 1 místo je ponecháno na odvolání,  

 



 

 

celkem tedy bude přijato v rámci přijímacího řízení 30 uchazečů na základě jejich výsledků v přijímacím 

řízení. 

 

Ředitel školy nejpozději do 8. března 2021 rozhodne o nekonání jednotné přijímací zkoušky v prvním 

kole přijímacího řízení, jestliže počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je roven nebo je nižší než  

vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do studijního oboru 79-41-K/41 – Gymnázium (1. 

ročník čtyřletého cyklu denního studia). 

 

Hranice 26. 1. 2021 

           v z. Mgr. Ivo Macháček  

                     ředitel školy 


