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GYMNÁZIUM, TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13  

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

do 1. ročníku osmiletého gymnázia pro školní rok 2023/2024, 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. a 2. 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. a 2. 

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. a 2. 

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. a 2. 

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. nebo 2. 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  

b2) vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z ČJL ověřující porozumění textu  



Č. j. GTNV_10/2023 
 

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 nerozhodne 

kritéria b1), b2) a b3).  

7) a) Cizinec podle zákona 67/2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace podle § 5 (1) v přijímacím řízení 

ke střednímu vzdělávání a ke vzdělávání v konzervatoři může nahradit doklad prokazující získání 

předchozího vzdělání, splnění povinné školní docházky nebo splnění přijímacích kritérií podle § 60d 

odst. 1 písm. a) nebo d) školského zákona čestným prohlášením, pokud doklad nemá. 

b) Uchazeči, kteří doloží společně s přihláškou ke studiu, že jsou cizinci s dočasnou ochranou 

(nejčastěji uprchlíci z Ukrajiny), nebo uchazeči, kteří předchozí vzdělání získali mimo Českou 

republiku, nemusí skládat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a na matematiku mohou 

mít zadání v ukrajinském jazyce. O zproštění povinnosti skládání jednotné zkoušky z českého jazyka 

a o zadání zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce musí uchazeč písemně požádat s přihláškou. 

Pokud bude tento uchazeč skládat jednotnou zkoušku z matematiky v českém jazyce, může použít 

svůj překladový slovník a bude mít automaticky časový limit o 25 % navýšen. Variantu skládání 

zkoušky z matematiky v českém jazyce s překladovým slovníkem je potřeba z organizačních důvodů 

oznámit společně s přihláškou. 

c) Uchazeči, kteří neskládají jednotnou zkoušku z českého jazyka, musí absolvovat ověření úrovně 

českého jazyka potřebné pro zvládnutí studia v podobě ústní zkoušky. Tato ústní zkouška bude mít 3 

části: 

• Ověření dovednosti samostatného ústního projevu na dané téma (0 – 5 bodů) 

• Ověření dovednosti reagovat na položené otázky (0 – 5 bodů) 

• Ověření dovednosti porozumění psanému textu (0 – 5 bodů) 

K hodnocení bude ředitelem jmenována 3členná komise. Z této zkoušky bude vyhotoven zápis. 

Zkouška bude složena úspěšně, pokud uchazeč získá minimálně celkem 6 bodů a z žádné dílčí části 

nebude mít méně než 1 bod. Bodové hodnocení této zkoušky se nezapočítává do celkových 

výsledků uchazeče a nemá vliv na pořadí. Zkouška se hodnotí v rámci přijímacího řízení jen ověřena 

/ neověřena úroveň českého jazyka. V případě úspěšného složení ústní zkoušky (ověření úrovně 

českého jazyka) je uchazeč zařazen do výsledkové listiny na základě tzv. redukovaného pořadí (tj. jen 

podle bodů z matematiky a za vysvědčení).  

 

Počet přijímaných uchazečů ke studiu  

Na základě výsledků přijímací zkoušky a seřazení uchazečů podle bodu IV bude po posledním 

termínu přijímací zkoušky přijato prvních 30 uchazečů, kteří v testech JPZ získali celkem alespoň 25 
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bodů (hodnota B1) nebo byli hodnoceni z povinných předmětů v 1. a 2. pololetí 4. ročníku ZŠ a v 1. 

pololetí 5. ročníku ZŠ celkem nejvýše 2x známkou „dobrý“ (a nebyli hodnoceni známkou 

„dostatečný“ nebo „nedostatečný“).  

Zveřejnění výsledků příjímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí a možnost odvolání  

Ředitel školy zveřejní do 2 pracovních dnů po obdržení výsledků JPZ od společnosti Cermat seznam 

přijatých uchazečů (tj. do 3. 5. 2023), a to na venkovní nástěnce vedle hlavního vchodu do školy  

a na školních web. stránkách (www.gtnv.cz). Rozhodnutí o nepřijetí uchazečů ke vzdělávání odešle 

ředitel školy zákonným zástupcům uchazečů do 3 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých 

uchazečů.  

Pozn. 1: Zákonní zástupci uchazečů se mohou odvolat proti rozhodnutí ředitele v případě, že zjistí 

pochybení ve správním řízení, ke Krajskému úřadu v Českých Budějovicích. Písemné odvolání se 

podává prostřednictvím ředitele školy do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí 

uchazečů ke vzdělávání.  

Pozn. 2: Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které nelze doručit zákonnému zástupci nezletilého 

uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.  

 

 

V Týně nad Vltavou, 13. 1. 2023  

       Mgr. Milan Šnorek ředitel školy 

 


