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Délka studia: 4 roky 
 
 
Kritéria přijímacího řízení – 1. kolo  
Záměr počtu přijatých do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté: 30  
 
Ke studiu budou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek podle svého umístění v celkové 
výsledkové listině. 
 
Uchazeči budou ve výsledkové listině seřazeni sestupně podle hodnoty součtu celkových 
průměrných prospěchů dosažených na vysvědčeních v předposledním ročníku a na pololetním 
vysvědčení v posledním ročníku na ZŠ. Dosažený celkový průměrný prospěch za každé 
hodnocené období se počítá z vybraných předmětů. 
 
Vybrané předměty, ze kterých jsou vypočítány průměry za hodnocená období, jsou: 
český jazyk a literatura, první cizí jazyk, dějepis, občanská výchova, zeměpis, matematika, 
přírodopis, fyzika, chemie. 
 
V případě dosažení shody v součtu celkových  průměrných prospěchů více uchazeči ve 
výsledkové listině na místě, kde je třeba rozhodnout o přijetí ke studiu, budou přijati uchazeči 
s výraznějšími úspěchy v olympiádách a soutěžích, uvedenými ve výstupním hodnocení, nebo 
doloženými k přihlášce ke studiu. Pro tyto případy se za každé umístění v okresním a vyšším 
kole předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR uděluje 10 bodů za 1. místo, 7 bodů za 
2. místo, 5 bodů za 3. místo, úspěšný řešitel získá 3 body. 
Pokud by i zde nastala shoda, bude přijat uchazeč s lepším výsledkem předchozího 
vzdělávání, tedy uchazeč s lepším průměrným prospěchem z vybraných předmětů na 
posledním vysvědčení vydaném v rámci předchozího vzdělávání. Pokud by i zde nastala 
shoda, bude porovnáván průměr z vybraných předmětů závěrečného vysvědčení z 
předposledního ročníku, v případě shody bude porovnáván dosažený průměr na pololetním 
vysvědčení z předposledního ročníku.  
 
V případě, že bude v přijímacím řízení prvního kola více uchazečů než 30 s celkovým 
součtem průměrů 3,0 za sledované období a nebude tak možné sestavit sestupnou 
výsledkovou listinu, budou všichni uchazeči konat přijímací zkoušky. 
V tomto případě budou pro první kolo přijímacího řízení vypsány dva termíny přijímací 
zkoušky. 
 
Pro oba termíny přijímací zkoušky bude využito testů, které připravuje společnost  SCIO, 
www.scio.cz. 
Přijímací zkoušky se budou skládat z  testu: obecné studijní předpoklady. 
Z výsledků obou termínů přijímacích zkoušek prvního kola bude sestavena celková 
výsledková listina, která stanoví celkové pořadí úspěšnosti uchazečů ke vzdělávání v prvním 
kole přijímacího řízení. Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě výsledků prvního 
kola přijímacích zkoušek, a to dle svého umístění v celkové výsledkové listině, výsledky 
uchazečů jsou určeny bodovým ziskem. Pořadí uchazečů se stanovuje podle počtu bodů 
dosažených při přijímací zkoušce. 
V případě dosažení bodové shody ve výsledkové listině na místě, kde je třeba rozhodnout o 
přijetí ke studiu, bude dána přednost uchazeči s výraznějšími úspěchy v olympiádách a 



soutěžích, uvedenými ve výstupním hodnocení, nebo doloženými k přihlášce ke studiu. Pro 
tyto případy se za každé umístění v okresním a vyšším kole předmětových soutěží 
vyhlašovaných MŠMT ČR uděluje 10 bodů za 1. místo, 7 bodů za 2. místo, 5 bodů za 3. 
místo, úspěšný řešitel získá 3 body. 
Pokud by i zde nastala shoda, bude přijat uchazeč s lepším výsledkem předchozího 
vzdělávání, tedy uchazeč s lepším průměrným prospěchem z vybraných předmětů na 
posledním vysvědčení vydaném v rámci předchozího vzdělávání. Pokud by i zde nastala 
shoda, bude porovnáván průměr z vybraných předmětů závěrečného vysvědčení z 
předposledního ročníku, v případě shody bude porovnáván dosažený průměr na pololetním 
vysvědčení z předposledního ročníku.  
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Milan Martinek 
V Ostrově, dne 31. 1. 2009          ředitel školy 


