Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
Komenského 754, 749 01 Vítkov
ID DS: nxtmt62, tel.: 556 300 779, e-mail: reditel@zsgvitkov.cz

Jednotná kritéria pro přijímání žáků do čtyřletého studia 79-41-K/41 Gymnázium pro
2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2021/2022
Ředitel školy stanovuje v souladu s § 60 odst. 2, zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním a středním
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Opatřením obecné povahy č. j. MSMT43073/2020-3 jednotná kritéria přijímání a způsob jejich plnění takto:
Průměrný prospěch a soutěže (celkem 70 bodů)
a) Průměrný prospěch (celkem 60 bodů)
Průměrný prospěch za 1. pololetí 8. ročníku
Průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku
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Průměrný prospěch se vypočítává z údajů uvedených na přihlášce ke vzdělávání bez známky z chování.
Prospěch v žádném ze sledovaných pololetí nesmí překročit 1,80.
b) Úspěchy v soutěžích (maximálně 10 bodů)
Za 1. až 3. místo v celorepublikové, krajské, případně okresní soutěži vyhlášené MŠMT (započítává se
jedno nejvyšší umístění v pořadí celorepublikové, krajské, okresní), uchazeč obdrží 5 - 10 bodů.
10 bodů
8 bodů
5 bodů

1. - 3. místo v celorepublikové soutěži
1. - 3. místo v krajské soutěži
1. - 3. místo v okresní soutěži

O celkovém pořadí uchazečů rozhoduje počet získaných bodů. Maximální počet dosažených bodů je 70. Při
rovnosti bodů rozhoduje, který uchazeč dosáhne vyššího počtu bodů z testu matematiky, a při další rovnosti bodů
z testu jazyka českého.
Předpokládaný počet přijímaných žáků je 8.

Předpoklady pro přijetí uchazeče:
1) Odevzdání zápisového lístku do 10 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
2) Doložení úspěšně ukončeného základního vzdělání do 31. 8. 2021.

Ve Vítkově dne 3. 6. 2021

Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy
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