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Jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v 1. kole přijímacího řízení 

do 1. ročníku osmiletého gymnázia pro školní rok 2021/2022, studijní obor 79-41-K/81 
 

1) Přijímací řízení se koná v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a to s § 60, § 60a, § 60b, § 60c, 
§ 60d, § 60e, § 60f, § 60g  a § 61. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání 
na středních školách jsou stanoveny vyhláškou č. 353/2016 Sb.. 
2) Jednotná přijímací zkouška (dále také JPZ) se skládá z písemných testů z českého jazyka a 
literatury (ČJL) a  matematiky (MA).  
3) V testech lze získat maximálně 50 bodů z MA a 50 bodů z ČJL, tj. celkem nejvýše 100 bodů 
z obou testů. 
4) Celkové bodové hodnocení uchazeče (hodnota C = B1 + B2) se skládá: 
a) ze součtu bodového hodnocení z písemného testu z MA a bodového hodnocení 
 z písemného testu z ČJL (hodnota B1). Maximální hodnota B1 je 100 bodů. 
 b) z bodového hodnocení za výsledky vzdělání v 1. pololetí 4. třídy ZŠ a za 1. pololetí  
5. třídy ZŠ = hodnota B2.  
5) Bodové hodnocení B2 je určeno následovně: 
 a) Uchazeč obdrží B2 = B1 x 0,6 bodů (zaokrouhlených na setiny bodu) tehdy, když má 
 v 1. pololetí 4. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ celkový prospěch s hodnocením 
 „prospěl(a) vyznamenáním“ a průměrný prospěch 1,00.  
 Při maximální  hodnotě B1 = 100 bodů je maximální hodnota B2 v tomto případě 60 bodů  

a maximální hodnota C je pak 160 bodů. 

 b) Uchazeč obdrží B2 = B1 x 0,4 bodů (zaokrouhlených na setiny bodu) tehdy, když má 
 v 1. pololetí 4. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ celkový prospěch s hodnocením 
 „prospěl(a) vyznamenáním“ a celkem ve všech třech pololetích dohromady pouze 1x nebo 
 2x hodnocení povinných předmětů známkou „chvalitebný“. 
 Při maximální  hodnotě B1 = 100 bodů je maximální hodnota B2 v tomto případě 40 bodů a  

 maximální hodnota C je pak 140 bodů. 
 c) Uchazeč obdrží B2 = B1 x 0,2 bodů (zaokrouhlených na setiny bodu) tehdy, když má 
 v 1. pololetí 4. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ celkový prospěch s hodnocením 
 „prospěl(a) vyznamenáním“ a celkem ve všech třech pololetích dohromady alespoň 3x 
 hodnocení povinných předmětů známkou „chvalitebný“. 
 Při maximální  hodnotě B1 = 100 bodů je maximální hodnota B2 v tomto případě 20 bodů a  

 maximální hodnota C je pak 120 bodů. 

d) Uchazeč neobdrží žádné body B2 tehdy, když alespoň na jednom vysvědčení v 1. pololetí 
4. ročníku ZŠ nebo v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ nemá celkový prospěch „prospěl(a) 
s vyznamenáním“. 
 6) O sestupném pořadí uchazečů o přijetí ke vzdělávání po vyhodnocení přijímacích testů 
 rozhoduje:  
a) Celkové bodové hodnocení C (vyšší před nižším) 
b) V případě dosažení shodného výsledku v celkovém bodovém hodnocení C je pořadí   
      upraveno dle následujících kritérií: 
 b1) Vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z MA ověřující osvojení znalostí 
v oblasti závislostí a vztahů, osvojení dovedností číst a třídit informace a pracovat s daty 
z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy v testu z matematiky před nižším 
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b2) Vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z ČJL ověřující porozumění textu 
z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy v testu z českého jazyka a literatury 
před nižším 

b3) Vyšší procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu 

bodů za tyto úlohy v testu z matematiky před nižším 

b4) Vyšší procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu 

bodů za tyto úlohy v testu z českého jazyka a literatury před nižším. 

 Přitom platí, že kritérium b2) se použije, pokud o pořadí nerozhodne kritérium b1), kritérium 

 b3) se  použije, pokud o pořadí nerozhodnou kritéria b1) a b2), kritérium b4) se použije, pokud 

 o pořadí uchazečů nerozhodnou kritéria b1), b2) a b3). 

  

 7) Na základě žádosti se osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České 

 republiky, promíjí zkouška z ČJL (viz § 20 zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, 

 středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 14 vyhlášky č. 353/2016 

 Sb.). 

 

8) Ředitel školy přijme ke vzdělávání prvních 30 žáků z pořadí uchazečů určeného dle výše 

 uvedených bodů, kteří v testech JPZ získali celkem alespoň 25 bodů (hodnota B1) nebo byli 

hodnoceni z povinných předmětů v 1. pololetí 4. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ 

celkem nejvýše 2x známkou „dobrý“ (a nebyli hodnoceni známkou „dostatečný“ nebo 

„nedostatečný“). 

 

 

 

 

 V Týně nad Vltavou, 22. 1. 2021                                                 Mgr. Milan Šnorek 

                           ředitel školy 


