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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 

Čtyřleté studium-obor 79-41-K/41 Gymnázium  

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole oboru 

vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté denní studium 
Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Valašské Klobouky, 

a) vyhlašuje v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (zákon č. 178/2016 Sb.) první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy 

do oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium, denní forma vzdělávání;    

b) stanovuje v souladu s § 60 odst. 2 až 5, § 60a - 60g zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 

vzdělávání v platném znění:  

Podmínky pro přijetí do prvního ročníku vzdělávání oboru 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté 

denní studium, kritéria, hodnocení, výsledné pořadí uchazečů 

V přijímacím řízení v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška 

z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy jednotné přijímací zkoušky jsou zadávány a 

vyhodnocovány společností Cermat. Jsou zpracovány v rozsahu učiva Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní zdělávání. Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve 2 

termínech. Do celkového hodnocení uchazeče se pro rozhodnutí o přijetí započítá lepší výsledek 

dílčí části jednotné zkoušky. 

Termíny zkoušky: 13. dubna 2023  (1. termín) 

14. dubna 2023 (2. termín) 

Uchazeči budou v přijímacím řízení hodnoceni body a budou přijímáni ke studiu v pořadí 

sestaveném na základě jejich celkového bodového zisku.   

Uchazeč může získat maximálně 140 bodů součtem hodnocení těchto tří částí:  

1. Výsledky písemných testů jednotné přijímací zkoušky (max. 100 bodů)  
1.1. český jazyk a literatura  max. 50 bodů 
1.2. matematika a její aplikace   max. 50 bodů 

2. Hodnocení na vysvědčeních ze ZŠ (max. 30 bodů) 

Hodnotí se průměrný prospěch uvedený na vysvědčeních za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 

9. ročníku ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.  
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Průměrný prospěch za obě hodnocená pololetí uvedený na přihlášce se převede na body 
podle vzorce:  

50 bodů minus desetinásobek součtu průměrného prospěchu za 2. pololetí 8. ročníku 

 s průměrným prospěchem za 1. pololetí 9. ročníku. 

 
3. Umístění uchazeče v soutěžích a olympiádách (max. 10 bodů) 

Hodnotí se pouze umístění v okresních a vyšších kolech níže jmenovaných soutěží, kterých se 

uchazeč účastnil ve školním roce 2021/2022 a 2022/2023 do doby konání přijímacích zkoušek 

a které jsou do tohoto data doloženy. 

Hodnocené soutěže: Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, 

Biologická olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Dějepisná olympiáda, Olympiáda v českém 

jazyce, soutěže v cizích jazycích (anglickém, německém, ruském), Matematický klokan, 

Přírodovědný klokan, jejichž vyhlašovatelem je MŠMT. 

Přidělení bodů za umístění: 

a) okresní kola soutěží: 
1. místo - 4 body, 2. místo - 3 body, 3. místo – 2 body, 4. a 5. místo - 1 bod 

b) krajská a vyšší kola soutěží: 
1. místo - 6 bodů, 2. místo - 5 bodů, 3. místo – 4 body, 4. místo – 3 body, 5. místo - 2 body 

Body za jednotlivá umístění se sčítají. Maximální součet je omezen na 10 bodů. 

Celkový bodový zisk a konečné pořadí uchazeče 

Uchazeči budou přijati v sestupném pořadí na základě celkového bodového zisku. Celkový 

bodový zisk uchazeče určuje jeho umístění v konečném pořadí a je dán součtem bodů 

získaných v částech 1., 2. a 3. těchto kritérií. Maximální počet bodů, které je možné v rámci 

přijímacího řízení získat, je 140 bodů (100 + 30 + 10). Nejúspěšnější je uchazeč s nejvíce body. 

4. Doplňková kritéria pro stanovení pořadí 

V případě rovnosti celkového bodového zisku dvou či více uchazečů bude konečné pořadí 

takového uchazeče určeno podle následujících kritérií v pořadí od kritéria a) po i):   

a) bodový zisk z testu z českého jazyka a literatury; 

b) bodový zisk z testu z matematiky; 

c) průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (nebo odpovídajícího ročníku osmiletého 

gymnázia); 

d) bodový zisk za předmětové soutěže; 

e) vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů v testu z matematiky za řešení 

otevřených úloh z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy; 

f) vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů za řešení otevřených úloh z českého 

jazyka z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy; 

g) průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. roč. ZŠ (odpovídajícího ročníku osmiletého gymnázia); 

h) nižší součet známek z matematiky, českého jazyka, 1. cizího jazyka za 1. pololetí 9. roč. ZŠ; 

i) nižší součet známek z matematiky, českého jazyka, 1. cizího jazyka za 2. pololetí 8. roč. ZŠ.  



 
 
 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 56  

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami a cizinci 

Přijímací řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje 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. 

Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami se upravuje přijímací řízení na základě 

doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení doloží uchazeč ředitelce školy 

společně s písemnou žádostí zákonného zástupce a s přihláškou ke studiu.  

Cizinci a osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí (dle § 20 odst. 4 školského zákona) 
Uchazeči, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení ke 

vzdělávání ve střední škole promíjí písemný test z českého jazyka na základě písemné žádosti 

zákonného zástupce podané ředitelce školy společně s přihláškou ke studiu. Znalost českého 

jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, se ověří rozhovorem. Termín 

konání pohovoru bude uchazeči zaslán společně s pozvánkou k přijímacímu řízení. 

V případech, kdy jednotnou zkoušku konají uchazeči, kterým se promíjí jednotná zkouška 

z českého jazyka a literatury podle §20 školského zákona, vytvoří ředitelka školy ve spolupráci 

s Centrem redukované hodnocení všech přijímaných uchazečů ve vyhlášeném přijímacím řízení 

do daného oboru vzdělávání. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka 

a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do 

výsledného (konečného) pořadí uchazečů.  

Přijímací řízení cizinců podle zákona 67/2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti 

s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace blíže upravuje 

Příloha č. 1 těchto „Kritérií“. 

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 17. 1. 2023   

RNDr. Eva Cepková, ředitelka školy 

 

 

 

Přihlášku do 1. kola přijímacího řízení je nutné doručit do kanceláře školy nejpozději do  

1. března 2023. Tiskopis přihlášky najdete ZDE. 

https://www.gymnazium-vk.cz/webfiles/dokumenty/prihlaska_ss_2020_2021_denni_editovateln.pdf

