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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023
pro obor 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium – třída prima
Jednotné přijímací zkoušky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016, Sb.
v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních
školách, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
V souladu s těmito dokumenty rozhodlo Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace, zastoupené
ředitelkou školy Mgr. Ivanou Netušilovou o konání, termínech a kritériích přijímacího řízení na Gymnázium,
Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace, v roce 2022 takto:

Počet přijímaných žáků:
Celkem bude přijato 30 žáků (29 přímo, 1 místo bude ponecháno na odvolání). Přijímáni budou žáci z 5.
ročníků základních škol.

Požadované dokumenty k přijímacímu řízení:
1. Kompletně vyplněná přihláška (zde) ke studiu na SŠ včetně telefonického kontaktu. Součástí přihlášky
musí být v případě nezletilého uchazeče jeho souhlasné vyjádření (podpis). Uchazeči o studium s SVP
přiloží k přihlášce potvrzení specializovaného pracoviště.
2. Doložená umístění ve vědomostních soutěžích a přehlídkách typu A vyhlašovaných MŠMT ve
školním roce 2021/2022 (viz kritéria bod 3.).
Na přihlášce uvedený a podepsaný zákonný zástupce nezletilého uchazeče je odpovědný za úplnost
a správnost uvedených údajů. Neúplná nebo chybně vyplněná přihláška nemůže být přijata.
Termíny:
1. Řádný – 19. a 20. dubna 2022
2. Náhradní - 10. a 11. května 2022
Časový rozvrh konání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky.

Přijímací řízení:
Specifikace požadavků
Všichni uchazeči konají přijímací zkoušku formou jednotných testů CERMAT (Specifikace požadavků
k jednotlivým testům a přehled změn) z českého jazyka a matematiky. Pořadí přijatých bude stanoveno podle
počtu bodů získaných za testy CERMAT, prospěch a umístění v soutěžích. Maximální získaný počet bodů je
125.
1. Testy CERMAT = český jazyk – max. 50 bodů a matematika – max. 50 bodů. Podmínkou pro přijetí
uchazeče ke vzdělávání je minimální zisk 30 bodů v součtu z obou testů. V žádném z testů nesmí
uchazeč získat méně než 10 bodů.
2. Uchazeči, kteří splní kritérium 1, budou dále hodnoceni za průměrný prospěch na základní škole za
druhé pololetí 4. ročníku a první pololetí 5. ročníku.
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3. Uchazeči, kteří splní kritérium 1, mohou získat další body za umístění na 1. - 3. místě v okresních
a krajských kolech soutěží a olympiád kategorie A vyhlašovaných MŠMT pro šk. rok 2021/2022.
Úroveň

Okresní kolo

Krajské kolo

Umístění

3. místo

2. místo

1. místo

3. místo

2. místo

1. místo

Soutěže I

1

2

3

4

5

6

Soutěže II

0,5

1

1,5

2

2,5

3

V jedné soutěži se počítá nejlepší dosažený výsledek. Body za různé soutěže se sčítají, ovšem s ohledem na
ostatní kritéria lze za soutěže získat maximálně 10 bodů.
Soutěže budou při bodování rozděleny do dvou skupin:
➢ skupina I = vědomostní soutěže (MO, FO, BiO, CHO, ZO, DO, OČJ, NJ, FJ, AJ)
➢ skupina II = ostatní a umělecké soutěže kategorie A stanovené MŠMT v roce 2018-19 (soutěže žáků
základních uměleckých škol: hra na el. klávesové nástroje, hra na dechové nástroje, hra smyčcových
souborů a orchestrů, literárně-dramatický obor ZUŠ, hra na akordeon, sborový zpěv; ostatní soutěže
jsou: Pythagoriáda, Astronomická olympiáda, Matematický klokan)
4. Při případné rovnosti bodů budou o přednosti rozhodovat pomocná kritéria v tomto pořadí:
výsledný bodový zisk z testu z matematiky, výsledný bodový zisk z testu z českého jazyka, získané body za
prospěch na ZŠ, prospěch z matematiky v 1. pololetí 5. ročníku, prospěch z českého jazyka v 1. pololetí 5.
ročníku, získaný počet bodů za otevřené úlohy v testu z matematiky, získaný počet bodů za otevřené úlohy
v testu z českého jazyka, získané body za komplexy úloh v testu z matematiky v pořadí D, B, A, C, získané
body za komplexy úloh v testu z českého jazyka v pořadí C, B, A, D.
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