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Kritéria přijímacího řízení pro studijní obor 7941K/41 Gymnázium  

pro školní rok 2023/2024 
 

 

První kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, obor 79-41-K/41 Gymnázium, 

bude realizováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou č. 353/2016 

Sb., o příjímacím řízení ke střednímu vzdělávání a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. 
   

Termíny jednotné přijímací zkoušky 1. kola: 13. 4. 2023 a 14. 4. 2023 
  

 Jednotlivé části přijímacího řízení jsou bodovány.  Celkové pořadí se vytvoří podle dosaženého 

součtu bodů přepočtem pomocí koeficientů. Stanovené koeficienty jsou v souladu s procentuálním 

podílem jednotlivých částí přijímacího řízení.  
      

Podíl jednotlivých částí přijímacího řízení v % 
 

- výsledky přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů 

- test z českého jazyka                      35 % 

- test z matematiky                35 %  

- studijní výsledky ze základní školy            25 % 

- výsledky vybraných vědomostních soutěží            5 % 

 

 

Výpočet celkového bodového hodnocení přijímacího řízení 
 

1. matematika  -  maximální počet bodů v testu 50 (35 % celkového hodnocení) 

-  koeficient přepočtu 7/10 krát body dosažené z testu M  
  

2. jazyk český  -  maximální počet bodů v testu 50 (35 % celkového hodnocení) 

-  koeficient přepočtu 7/10 krát body dosažené z testu JČ 

 

Přijímací zkouška bude považována za neúspěšnou, pokud uchazeč získá z některého 

z centrálně zadávaného testu pouze 0 bodů.  

 

 

Průměr známek z posledních tří klasifikačních období ZŠ 

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2  

v druhém pololetí školního roku 2019/2020 se nebude toto pololetí zohledňovat v hodnocení. 

Předloží-li uchazeč takové vysvědčení, započítá se mu duplicitně první pololetí tohoto školního 

roku. 

Uchazečům, kteří absolvovali povinnou školní docházku v zahraničí, bude započítán prospěch 

uvedený na vysvědčení ze spádové školy nebo jiné školy zapsané v ČR do rejstříku škol  

a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce. Uchazeči, kteří nemají vysvědčení ze spádové 

školy, doloží ověřené kopie vysvědčení ze zahraniční školy včetně jejich úředně ověřeného 

překladu do jazyka českého. Slovní hodnocení musí být převedeno do české klasifikační stupnice. 

Dále doloží úředně ověřený český překlad učebního plánu a způsobu klasifikace dotčené školy  

v zahraničí. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Body za prospěch ze ZŠ (25 % celkového hodnocení) 

  
BODY – celkový prospěch ZŠ  

 

Do celkového průměru 

za tři klasifikační období 

přidělené 

body 

1,00 25 

1,05 24 

1,10 23 

1,15 22 

1,20 21 

1,25 20 

1,30 19 

1,35 18 

1,40 17 

1,45 16 

1,50 15 

1,55 14 

1,60 13 

Do celkového průměru 

za tři klasifikační období 

přidělené 

body 

1,65 12 

1,70 11 

1,75 10 

1,80 9 

1,85 8 

1,90 7 

1,95 6 

2,00 5 

2,05 4 

2,10 3 

2,15 2 

2,20 1 

2,25 0 
 

   

Hodnocení mimořádných výsledků vybraných vědomostních soutěží vyhlášených ve školním 

roce 2021/2022 a 2022/2023 (uchazeč musí umístění doložit kopií diplomu, oficiální  nebo školou 

potvrzenou výsledkovou listinu nejpozději do 14. dubna 2022 do 8:30. Na později dodané diplomy 

a výsledkové listiny nebude brán zřetel): maximálně 5 bodů (5 % celkového hodnocení). 

Předmětové soutěže: Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Biologická olympiáda, 

Chemická olympiáda, ChemQuest, Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR,  Zeměpisná 

olympiáda, Dějepisná olympiáda, Astronomická olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, 

Eurorebus, Náboj – Junior, Pythagoriáda, Matematický klokan, Soutěže v cizích jazycích MŠMT 

(olympiády - němčina, angličtina, francouzština, ruština, španělština), Geologická olympiáda, 

Olympiády v programování, Česká liga robotiky, Finanční gramotnost, SAPERE – vědět, jak žít, 

Logická olympiáda. Získání certifikátu z cizího jazyka na úrovni B 1 a vyšší dle SERR bude 

ohodnoceno 2 body. 

 Okresní kolo   účast      1 bod 

 Okresní kolo   1. – 3. místo    2 body 

 Krajské kolo   účast      3 body 

 Krajské kolo   1. – 3. místo    4 body 

 Celostátní kolo  účast      5 bodů 

Každému uchazeči se započítává jedno nejlepší umístění nebo získání cizojazyčného certifikátu.   

V úvahu nebudou brána umístění v soutěžích týmů, družstev, souborů apod. 
 

Maximální počet přepočtených bodů v přijímacím řízení je 100 (100 %). 

 

V případě celkové rovnosti bodů budou přijati uchazeči s vyšším počtem bodů: 

 

1. z testu matematiky 

2. z testu českého jazyka 

3. z průměru studijních výsledků za poslední tři klasifikační období ZŠ  

4. z celkového počtu bodů z obou testů jednotné přijímací zkoušky 

5. z otevřených úloh v testu z matematiky (úlohy bez možnosti výběru odpovědí) 

6. z otevřených úloh v testu z českého jazyka (úlohy bez možnosti výběru odpovědí) 

 

Bude přijato 30 žáků, v případě naplnění třídy 30 žáky nebudou další kola přijímacího řízení 

vyhlašována. Výsledky budou zveřejněny nejdříve 28. 4. 2023 na úřední desce školy a na  

www.gymnaziumkrnov.cz   

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nepožadujeme. 
  

http://www.gymnaziumkrnov.cz/
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 V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, které vyžadují zvláštní úpravu 

podmínek s využitím podpůrných opatření při konání přijímací zkoušky, je nutnou součástí 

přihlášky doporučení školského poradenského zařízení obsahující vyjádření o konkrétním postupu 

při konání přijímací zkoušky.  

  

 Cizincům, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění, se při  

přijímacím řízení na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka promíjí. Prokázání znalosti 

českého jazyka, která je nutná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, je však nezbytnou 

podmínkou pro přijetí ke vzdělávání a škola ji u těchto osob ověří rozhovorem. V případech těchto 

uchazečů vytvoří ředitel školy ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání 

redukované hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka, a použije ho pro zařazení 

uchazeče do výsledného pořadí. Cizinec dle Opatření obecné povahy č. j.: MSMT-29772/2022-1 

má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test 

jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. 
  

  Uchazeč do 1. ročníku čtyřletého gymnázia se stává žákem gymnázia až po úspěšném ukončení 

9. ročníku ZŠ v daném školním roce. Tuto skutečnost dokládá vysvědčením nejpozději při zahájení 

vzdělávání na gymnáziu. Cizinci musí doložit oprávněnost pobytu na území ČR. 
  

 Účastník přijímacího řízení má právo nahlédnout do svého spisu dle § 38 odst. 1 správního řádu  

a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu v kanceláři školy v úředních 

hodinách.  

 

 Odvolací lhůta činí 3 pracovní dny od převzetí rozhodnutí. Uchazeč potvrdí zájem o studium 

odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí. 

 
 

 

 

 

 

 

 

V Krnově 31. 1. 2023           Mgr. Vladimír Schreier 

                                          ředitel školy 
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