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Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení  
pro školní rok 2022/2023 

79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté denní studium  

 

Tiskopis přihlášky najdete ZDE. 

1. Základní ustanovení, kritéria pro bodové ohodnocení  

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 je nejvýše 59 

uchazečů, ve 2. kole bude přijímáno 10 uchazečů. 

Uchazeči jsou v přijímacím řízení hodnoceni body, uchazeč může získat maximálně 140 bodů.  

Celkový počet bodů se stanovuje podle těchto kritérií: 

1.1.  Výsledky jednotné přijímací zkoušky (Cermat), maximálně 100 bodů:  

a) český jazyk a literatura – maximálně 50 bodů, 

b) matematika – maximálně 50 bodů. 

Započítávají se výsledky jednotné přijímací zkoušky uchazeče konané v rámci 1. kola přijímacího řízení 

na libovolnou střední školu v České republice. Uchazeč je srozuměn s tím, že podáním přihlášky do 2. 

kola řízení uděluje Gymnáziu Valašské Klobouky souhlas s použitím jeho výsledků z 1. kola pro účely 

přijímacího řízení ve 2. kole.  

1.2.  Průměrný prospěch na ZŠ (odpovídajících ročnících víceletého gymnázia), maximálně  30 bodů: 

a) hodnocení vychází z aritmetického průměru vytvořeného z prospěchových průměrů 

uchazeče ze všech předmětů na vysvědčeních ve  2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. 

ročníku,  

b) průměrný prospěch za hodnocená pololetí se převede na body podle vzorce: 50 bodů minus 

desetinásobek součtu průměrného prospěchu za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ s průměrným 

prospěchem za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. 

1.3. Výsledky uchazeče v předmětových soutěžích, maximálně 10 bodů: 

a) umístění v okresních a vyšších kolech soutěží typu A kategorie „Předmětové soutěže“ 

(vyhlášené ve Věstníku MŠMT) ve školním roce 2019/2020 a následujících,  

b) doklad o umístění v uvedených soutěžích musí být součástí podané přihlášky ke studiu,  

c) body za umístění v soutěžích: 

okresní kolo:   1. místo - 3 body, 2. místo - 2 body, 3. až 5. místo - 1 bod 

krajské a vyšší kola:  1. místo - 6 bodů, 2. místo - 4 body, 3. až 8. místo - 2 body. 
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2. Zásady vyhodnocení přijímacího řízení, výpočet konečného bodového zisku 

uchazeče 

2.1. Souhrnný výsledek uchazeče je dán součtem bodů získaných v odstavcích 1.1. - 1.3. těchto 
kritérií (tzv. celkový bodový zisk uchazeče) a určuje jeho konečné pořadí. Maximální počet bodů, 
které je možné v rámci přijímacího řízení získat je 140 bodů (100+30+10). 

2.2. O přijetí uchazeče ke studiu oboru  rozhoduje pořadí, kterého uchazeč dosáhl a které je dáno 
celkovým bodovým ziskem uchazeče, minimálně však musí uchazeč získat 45 bodů.  

 
2.3. Doplňková kritéria pro stanovení pořadí uchazečů 

V případě stejného souhrnného výsledku dvou či více uchazečů se bude postupovat podle doplňkových 
kritérií, postupně v pořadí od kritéria a) po i), dokud nedojde k rozlišení pořadí uchazečů.  
Doplňková kritéria: 

a) větší bodové hodnocení centrálně zadávaného testu z českého jazyka a literatury, 
b) větší bodové hodnocení centrálně zadávaného testu z matematiky, 
c) větší počet bodů za předmětové soutěže, 
d) lepší studijní průměr za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (nebo odpovídajícího ročníku osmiletého 

gymnázia), 
e) lepší studijní průměr za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (nebo odpovídajícího ročníku osmiletého 

gymnázia), 
f) vyšší procentuální podíl počtu bodů za řešení otevřených úloh z matematiky z maximálně 

dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy, 
g) vyšší procentuální podíl počtu bodů za řešení otevřených úloh z českého jazyka z maximálně 

dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy, 
h) nižší součet známek z matematiky a českého jazyka za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, 
i) nižší součet známek z matematiky a českého jazyka za 2. pololetí 8. třídy ZŠ. 

2.4. Pokud bude uchazečem žák, který nekoná zkoušku z českého jazyka a literatury (tzv. „cizinec“), 

bude vytvořeno redukované pořadí všech uchazečů na základě hodnocení zkoušky z 

matematiky, hodnocení průměrného prospěchu na ZŠ a dalších kritérií přijímacího řízení 

(úspěchy v soutěžích). Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka a literatury, se do 

výsledného pořadí ostatních uchazečů zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci 

redukovaného pořadí všech uchazečů. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se 

použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d 

odst. 3 školského zákona. 
2.5. Požadavkům stanoveným pro přijetí ke studiu vyhoví uchazeč, který absolvuje celé přijímací 

řízení. 

 

3. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami a cizinci 

3.1. Přijímací řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami  
Uskutečňuje se v souladu s § 60b) odst. 4) školského zákona a řídí se vyhláškou 353/2016 Sb. o 
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
 

3.2. Cizinci (dle § 20 odst. 4 školského zákona) 
Uchazeči s českým nebo cizím státním občanstvím (tzv. „cizinci“), který získal předchozí vzdělání ve 

škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na základě žádosti o prominutí 

přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Mezi tyto osoby nelze zařadit uchazeče, který se před 



 
 
konáním přijímací zkoušky vzdělával ve škole v České republice, včetně zahraničních škol působících na 

území České republiky, a to i když se v nich vzdělával jen část školního roku (§ 20 odst. 4 školského 

zákona). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude 

ověřena rozhovorem.  

Uchazeč, který ukončil základní vzdělání na škole mimo Českou republiku, přiloží osvědčení o uznání 

rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání 

platnosti zahraničního vysvědčení (nostrifikaci) nejpozději v den, kdy se stane žákem střední školy. 

Závěrečné vysvědčení z 9. třídy (posledního ročníku ZŠ) může nahradit vysvědčení o získání základního 

vzdělání (kurz pro získání základního vzdělání – KZZV). 

Přijetí cizince ke studiu na střední škole je podmíněno prokázáním legálního pobytu na území ČR (musí 
být doloženo nejpozději při zahájení vzdělávání). 

 

4. Legislativa 

Přijímací řízení upravuje: 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění 
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 

 

 

 

Ve Valašských Kloboukách, 2. května 2022    RNDr. Eva Cepková, 
         ředitelka školy 


