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Kritéria přijímání uchazečů - Studijní obor  79-41-K / 81 osmileté gymnázium  

 
Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8, zastoupené ředitelem školy, v rámci 

přijímacího řízení stanovilo pro první kolo přijímání uchazečů do 1. ročníku studijního oboru 

7941K/81, školní rok 2020/21, následující jednotná kritéria. Uchazeči budou přijímáni podle 

výsledků hodnocení průměrného prospěchu na ZŠ, podle výsledků Jednotné přijímací 

zkoušky v oborech vzdělávání s MZ stanovené na základě §60 ods. 5 zákona 561/2004 Sb. 

(školský zákon, v platném znění) a vyhlášky 353/2016 Sb., a podle dalších kritérií - 

hodnocení úspěchů dosažených uchazeči v soutěžích.  

 

 

A. Celkový počet bodů (CPB), které získá uchazeč, se vypočítá pomocí vzorce   

           CPB = P4 + P5 + Čj + M + DS     ,        kde jednotlivé části vzorce tvoří: 

 

a) Prospěch uchazeče ze ZŠ (P4 + P5) bude převeden na body, které se započítají do vzorce 

pro celkového hodnocení uchazeče. Každý žák může za prospěch získat maximálně 30 bodů. 

Posuzovat se bude celkový průměrný prospěch ze známek uvedených na pololetních 

vysvědčeních v 1., 2. pololetí čtvrtého a v 1. pololetí pátého ročníku ZŠ, zaokrouhlený na tři 

desetinná místa. Za celkový průměrný prospěch budou uchazeči přiděleny body podle 

následujícího klíče:  

Prospěch ve 4. ročníku ZŠ (P4):  průměrný prospěch 1,0 až 1,200  15 bodů 

(průměr průměrů obou pololetí) průměrný prospěch  1,201 až 1,500    8 bodů 

      průměrný prospěch 1,501 a více    0 bodů 

 

Prospěch v 5. ročníku ZŠ (P5): průměrný prospěch 1,0 až 1,200    15 bodů 

(průměr prvního pololetí)   průměrný prospěch  1,201 až 1,500  10 bodů 

       průměrný prospěch 1,501 až 1,700    5 bodů 

      průměrný prospěch 1,701 a více     0 bodů 

 

b) Didaktické testy z českého jazyka a literatury (Čj) a z matematiky (M), konané v rámci 

Jednotné přijímací zkoušky, organizuje společnost Cermat podle pravidel stanovených 

prováděcími předpisy. Za každý z obou testů může uchazeč získat maximálně 50 bodů. Aby 

uchazeč vykonal testy úspěšně, musí získat minimálně 35% ze 100 bodů přidělovaných za 

testy (viz oddíl C). Bližší podmínky pro konání Jednotné zkoušky najde uchazeč na 

www.cermat.cz. Uchazeče na testy pozve škola zvacím dopisem. 

 

c) Další skutečnosti (DS), dosvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy budou 

ohodnoceny až do výše 5 bodů.  Body přidělí ředitelem stanovená komise na základě kopií 

dokladů, jež budou k přihlášce připojeny - diplomy doložená umístění v soutěžích uvedených 

ve výčtu soutěží na 1. – 3.místě v okresním kole a výše, klíč pro přidělování bodů je uvedený 

v příloze kritérií. 

 

B. Postup přijímání uchazeče, který je cizí státní příslušník, nebo získal předchozí 

vzdělání na škole mimo území ČR: 

Uchazeč, který požádal dle §20 odst. 4 ŠZ o prominutí přijímací zkoušky z Čj, a kterému 

ředitel vyhověl, musí prokázat znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání na gymnáziu.  

http://www.cermat.cz/
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Přijímání výše uvedených žáků bude řízeno principem rovnosti všech uchazečů. Ředitel školy    

stanoví komisi ve složení zástupce vedení školy, učitel českého jazyka a učitel matematiky, 

která posoudí předložené doklady o dosavadním vzdělávání uchazeče a provede s uchazečem 

pohovory ověřující znalost českého jazyka. Komise taktéž určí počet bodů, které se žákovi 

započítají za prospěch. O výsledku pohovoru sepíše komise zprávu. Pohovorům může být 

přítomen tlumočník. 

Pokud výše uvedený uchazeč bude psát pouze test z matematiky, bude při stanovení 

celkového pořadí uchazečů zařazený v tabulce celkových výsledků na místo odpovídající jeho 

pořadí v redukovaném žebříčku uchazečů. Redukovaný žebříček je vytvořený na základě 

bodů získaných v testu matematiky, bodů za prospěch a bodů za další skutečnosti. 
 

 

 

C. Kritéria pro stanovení konečného pořadí uchazečů,  podmínky pro přijetí : 
 

Pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek a pro přijetí musí uchazeč splnit podmínku zisku 

minimálně 35 bodů ze 100 bodů, které může uchazeč získat v součtu obou jednotlivých testů 

(Čj a M). U uchazečů hodnocených podle části B. kritérií, kteří nepíší test Čj, je podmínkou 

úspěšného vykonání přijímací zkoušky zisk alespoň 13 bodů v testu z matematiky. 

Pro stanovení konečného pořadí uchazečů bude rozhodující celkový počet bodů (CPB),               

které uchazeč získal. Uchazeči budou přijati podle pořadí, v jakém se umístili v tabulce 

celkových výsledků.  

 

Celkový maximální dosažitelný bodový zisk činí 135 bodů. Přijmeme 30 uchazečů. 

 

Podle celkového bodového zisku budou uchazeči seřazeni sestupně do výsledného pořadí.     

V případě rovnosti  bodů rozhoduje o pořadí uchazečů lepší výsledek dosažený v hodno-

cených skutečnostech v následujícím pořadí: 

  1. test matematiky, dále rozhoduje 

  2. test Čj,  

  3. celkový průměrný prospěch na ZŠ v pololetí 5. třídy, 

  4. je-li i ten roven, rozhoduje lepší procentuální podíl počtu bodů v testu matematiky  

   dosažený za otevřené úlohy z maximálního počtu bodů za tyto úlohy 

Při rovnosti všech předchozích ukazatelů se považují uchazeči za rovnocenné. 

 

 

Dodatek: Při přijímání uchazečů bude brán zřetel pouze na ověřené informace o zdravotním 

stavu uchazečů (potvrzení od lékaře nebo z PPP, doložené k přihlášce na SŠ). Potvrzení 

potřebuje jen ten uchazeč, který hodlá uplatnit při přijímacích testech úlevu vzhledem k 

nějakému druhu znevýhodnění.   

 

 

 

V Šumperku  24. ledna 2020                  Mgr. Milan Maceček, ředitel školy 


