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Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 

V souladu s §60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
vyhláškou č. 353/2016 Sb. (o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání), ve znění 
pozdějších předpisů,  

vyhlašuje ředitel školy druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023, 

do 1. ročníku čtyřletého studia, obor vzdělávání 7941K/41 Gymnázium 

 

• Termín vyhodnocení přijímacího řízení - pondělí 30. 5. 2022 

• Termín pro doručení přihlášek - do pátku 27. 5. 2022 (nejlépe doručit osobně na 

sekretariát školy, používá se formulář z 1. kola, druhá škola ani termín přijímací 

zkoušky se nevyplňuje, potvrzení o zdravotní způsobilosti se nevyžaduje)  

• K přihlášce prosím přiložte též kopii výpisu výsledků didaktických testů z 1. kola   

• Kritéria přijímacího řízení – přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou 

přijímáni v pořadí stanoveném podle prospěchu za poslední tři klasifikační období 

uvedená na přihlášce, příp. podle výsledků jednotných testů v prvním kole 

přijímacího řízení (podrobná kritéria jsou uvedena níže) 

• Počet přijímaných uchazečů: 3 

• Žáci budou přijímáni do naplnění kapacity třídy (tj. 30 žáků) 

 

 

 

 

 

V Hranicích dne 20. 5. 2022      

RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D.  

     ředitel školy 
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Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení a hodnocení uchazečů 
 

 

Kritéria přijetí: 

• prospěch v předchozím vzdělávání 

• výsledky v jednotných přijímacích zkouškách v 1. kole přijímacího řízení  

 

Postup hodnocení uchazečů: 

 

a) Prospěch 

Ve druhém kole přijímacího řízení budou uchazeči o studium hodnoceni podle 
průměrného prospěchu na vysvědčení z předchozího vzdělávání (údaje uvedené na 
přihlášce ke studiu, potvrzené ředitelem příslušné ZŠ – 1. a 2. pololetí 8. ročníku 
základní školy a 1. pololetí 9. ročníku základní školy). Do průměrného prospěchu se 
započítávají všechny povinné a povinně volitelné předměty za uvedená klasifikační 
období. Žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm dostatečný nebo 
nedostatečný.  

Za hodnocená pololetí (1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ) může 
uchazeč získat maximálně 400 bodů, vypočítaných dle vzorce 700 mínus 100krát 
průměrný prospěch 1. pololetí 8. ročníku ZŠ mínus 100krát průměrný prospěch 2. 
pololetí 8. ročníku ZŠ mínus 100krát průměrný prospěch 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. 
Celkem může uchazeč získat za prospěch (např. za průměr 1,00 za každé 
hodnocené pololetí) maximálně 400 bodů. Minimální hranice pro přijetí je 100 bodů. 
O přijetí nebo nepřijatí uchazeče rozhodne pořadí podle dosaženého počtu bodů. 

 

Při rovnosti bodů, které určují celkové pořadí uchazečů, bude využito doplňkové 
kritérium – dosažený průměrný prospěch ve výše uvedených pololetích v tomto 
pořadí: 

1. prospěch z matematiky 

2. prospěch z českého jazyka 

3. prospěch z prvního cizího jazyka 

4. prospěch z fyziky 

5. prospěch z přírodopisu 

 

b) Při rovnosti bodů, které určují celkové pořadí uchazečů podle bodu a), bude 
využito další doplňkové kritérium – lepší skóre v testech z matematiky a českého 
jazyka v rámci jednotných přijímacích zkoušek realizovaných společností Cermat 
v 1. kole přijímacího řízení (v tomto pořadí). 
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