
Organizace přijímacího řízení 
 
Kritéria přijímacího řízení byla vytvořena v souladu s novým školským zákonem a zahrnují 
písemnou zkoušku z českého jazyka a matematiky, test všeobecných studijních předpokladů a 
výsledky uchazeče ze základní školy. Obsah přijímací zkoušky odpovídá úrovni RVP ZV. 
Součástí přijímacího řízení je i výstupního hodnocení základní školy. V odvolacím řízení jsou 
zohledňovány úspěchy uchazeče ve vědomostních a uměleckých soutěžích a jeho další 
aktivity. 
Žáci kvarty osmiletého cyklu budou v rámci přijímacího řízení absolvovat testy z českého 
jazyka, matematiky a anglického jazyka, jejichž obsah bude vycházet z RVP ZV. 
Mimo přijímací řízení budou žáci kvarty absolvovat tzv. malé maturity, které zahrnují 
písemné testy Kalibro z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky a ročníkovou práci 
na dané téma z vybraného předmětu a její veřejná ústní obhajoba. 
 
Kritéria přijetí ke studiu: 
Rozhodující je součet bodů získaných za známky na vysvědčení z profilových předmětů, za  
výstupní hodnocení a z písemných testů z českého jazyka, matematiky a testu všeobecných  
vědomostí, přičemž nesmí klesnout bodový zisk u testu z českého jazyka a matematiky pod  
20 bodů, u testu všeobecných vědomostí pod 10 bodů. 
 
 Maximální počet bodů z jednotlivých testů: 

Český jazyk    40 bodů 
 Matematika    40 bodů 
 Test všeobecných vědomostí  20 bodů 
 
Bodové hodnocení známek z profilových předmětů – ČJ, M, cizí jazyk ze ZŠ dle přiložené 
stupnice v poměru 1:2 vzhledem k maximálnímu počtu bodů za písemné testy (tj. 50 bodů za 
známky , 100 bodů za písemné testy). 
 

Průměrný prospěch
z profilujících předmětů Body 
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Uchazeči budou psát testy pod přidělenými kódy.  
Po vyhodnocení testů se stanoví pořadí uchazečů podle celkového bodového zisku sestupně. 
Prvních 28 uchazečů bude přijato ke studiu. V případě rovnosti bodového zisku uchazečů na 
posledních místech žebříčku a uchazečů nad stanoveným počtem 28 bude přijetí řešeno 
v rámci odvolacího řízení. 

 
 
 
Kritéria odvolacího řízení:  1. Celkový bodový zisk z písemných testů ČJ, M, VV. 

2. Přehled úspěchů v regionálních soutěžích potvrzený 
základní školou, případně jiným subjektem. 
 

 
Komentář: 
 
Škola konkretizuje, jakou podobu má přijímací řízení, je explicitně uvedeno, že úroveň 
znalostí požadovaných v přijímacím řízení odpovídá znalostem dle RVP ZV. Dále je 
uvedeno, jakou podobu má přijímací zkouška, jaká jsou kriteria pro přijetí nových žáků i 
žáků kvarty osmiletého gymnázia na vyšší stupeň a kriteria odvolacího řízení. Navíc je 
uvedena informace o tzv. malé maturitě pro žáky kvarty osmiletého gymnázia.  
 

 


