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Jednotná kritéria pro přijímání žáků do čtyřletého studia 79-41-K/41 Gymnázium pro  
1. 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. MSMT-
43073/2020-3 jednotná kritéria přijímání a způsob jejich plnění takto: 

1) Jednotný písemný test z Českého jazyka a literatury a Matematiky a jejich aplikací (celkem 100 bodů) 

 Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace 

Maximální počet bodů 50 50 
 

2) Průměrný prospěch a soutěže (celkem 70 bodů) 

a) Průměrný prospěch (celkem 60 bodů) 

Průměrný prospěch za 1. pololetí 8. ročníku 0 - 30 bodů 
Průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku 0 - 30 bodů 
Průměrný prospěch  1,00 - 1,10 30 bodů 

1,11 - 1,30 25 bodů 
1,31 - 1,50 20 bodů  
1,51 - 1,65 15 bodů 
1,66 - 1,80 10 bodů 
nad 1,80 0 bodů 

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 1. - 3. místo v celorepublikové soutěži 
  8 bodů  1. - 3. místo v krajské soutěži 
  5 bodů  1. - 3. místo v okresní soutěži 

O celkovém pořadí uchazečů rozhoduje počet získaných bodů. Maximální počet dosažených bodů je 170. Při 
rovnosti bodů rozhoduje, který uchazeč dosáhne vyššího počtu bodů z testu matematiky, a při další rovnosti bodů 
z testu jazyka českého.  

Pokud uchazeč splní podmínky pro nekonání testu z českého jazyka (osoby jak s cizím, tak českým státním 
občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách 
působících v ČR), bude jeho výsledné pořadí určeno procentuálně. 

Předpokládaný počet přijímaných žáků je 25. 
 

Ředitel školy může do 8. 3. 2021 rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky. Informace bude zveřejněna na 
www.zsgvitkov.cz do 8. 3. 2021 a uchazečům sdělena nejpozději do 19. 3. 2021. 
 

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 15. 1. 2021      Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy 
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