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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 

pro obor 79-41-K/81 Gymnázium, čtyřleté studium – doplnění kvinty 

(aktualizace k 12. 4. 2021) 
 

Přijímáni budou uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku (žáci 9. tříd) nebo ti, kteří úspěšně ukončili 

základní vzdělání před splněním povinné školní docházky. Jedná se o přijetí do pátého ročníku osmiletého studia 

obor 79-41-K/81, proto se toto přijímací řízení nekoná formou jednotné přijímací zkoušky do prvních ročníků 

středních škol podle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Počet přijímaných žáků:    

Předpokládaný počet je 8–10 žáků.    

Přihlášky:        
Termín pro zaslání přihlášek: zákonný zástupce odevzdá v kanceláři školy nejpozději v den konání 

zkoušky 

Potvrzení lékaře na přihlášce škola nevyžaduje. 

  Přihlášky jsou ke stažení na https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-

zkouska/2021/Tiskopisy-prihlasek/Prihlaska_SS_2020-2021_denni_editovatelna.pdf  

 

Termín prvního kola přijímacího řízení: 6. 5. 2021 7. 6. 2021 

 

Přijímací řízení:   

1. Bez přijímací zkoušky budou přijati žáci:  

a) s průměrným prospěchem do 1,20 (za první pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku ZŠ)   

b) kteří vykonali jednotnou přijímací zkoušku na jiné střední škole se ziskem alespoň 30 bodů, tedy 35 %;        

v jednotlivých testech musí dosáhnout alespoň 10 bodů. 

2. Ostatní uchazeči konají zkoušku formou testu z obecných studijních předpokladů. V testu musí získat 

minimálně 30 %. 

3. Bude-li po ukončení příjmu přihlášek počet uchazečů s průměrným prospěchem do 1,20 větší než 

předpokládaný počet volných míst, konají všichni bez rozdílu zkoušku formou testu z obecných studijních 

předpokladů. V takovém případě uchazeči obdrží upozornění v písemné pozvánce ke zkouškám a informace 

se také objeví na internetových stránkách školy.  

4. Za průměrný prospěch na základní škole lze připočítat max. 25 bodů. Počítá se průměrný prospěch za 1. 

pol. 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. 

Bodové hodnocení prospěchu ze základní školy:      

                                                                                               

Průměrný prospěch bodů 

1,00 – 1,20 25 

1,21 – 1,30 20 

1,31 – 1,40 15 

1,41 – 1,50 10 

1,51 – 1,60 5 

          

  

 

 

                Mgr. Ivana Netušilová   

                            ředitelka školy  
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