
Gymnázium, Šumperk, Masarykovo nám. 8                            Příloha Kritérií pro přijímací zkoušky 

 

Přehled započítaných soutěží a přehlídek v přijímacím řízení 

  

Níže uvedený přehled obsahuje soutěže a přehlídky (dále jen „soutěže”), které MŠMT na 

základě vyhlášky č. 55/2005 Sb. (v platném znění) vyhlašuje jako jediný vyhlašovatel nebo 

vyhlašuje spolu s dalším vyhlašovatelem, a které budeme hodnotit v rámci přidělení bodů 

v přijímacím řízení v roce 2020.  

 

Soutěže typu A  

 

Předmětové soutěže A 

Matematická olympiáda Z5 až Z9 pro ZŠ 

Fyzikální olympiáda 3 kategorie pro soutěžící základní školy ZŠ E, ZŠ F  a ZŠ G  

Chemická olympiáda  ZŠ D  

Biologická olympiáda ZŠ C a ZŠ D 

Soutěže v cizích jazycích - konverzační soutěže s důrazem na ústní projev 

N: ZŠ I. A , ZŠ II. A a ZŠ II. C  

A: ZŠ I. A , ZŠ II. A a ZŠ II. C  

F: ZŠ A1, A2 

R: ZŠ  

Olympiáda v českém jazyce kategorie ZŠ 

Dějepisná olympiáda ZŠ  

Zeměpisná olympiáda ZŠ A,B (6. roč.), B (7. roč.) ZŠ C (8. – 9. roč)  

Matematický klokan mezinárodní soutěž korespondenčního charakteru Cvrček (2. a 3. roč. 

ZŠ), Klokánek (4. a 5. roč. ZŠ), Benjamín (6. a 7. roč. ZŠ ), Kadet (8. a 9. roč. ZŠ) 

Astronomická olympiáda EF (8. a 9. roč. ZŠ), GH (6. a 7. roč. ZŠ)  

Pythagoriáda – 4 kategorie dle ročníku ZŠ (5. roč. - 8. roč. ZŠ)  

 

Umělecké soutěže A 

Soutěže žáků základních uměleckých škol – 6 soutěžních zaměření  

a) sólový a komorní zpěv, b) hra na dechové nástroje, c) hra smyčcových souborů a orchestrů, 

d) hra na bicí nástroje, e) hra na cimbál, hra na dudy, na klavír, komorní hra s cimbálem, 

s dudami, hra souborů lidové hudby, f) taneční obor. 

Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna  – ZŠ 

Soutěžní přehlídka konzervatoří – obory – hra na housle a violoncello, violu a kontrabas  

 

 

Předmětové soutěže typu B, C  

Předmětové soutěže B, C 

Náboj Junior  – soutěž v řešení matematických a fyzikálních úloh, čtyřčlenné týmy, 

žáci 6. – 9. ročníků ZŠ  

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR  – vědomostní soutěž jednotlivců z teoretické a 

praktické chemie, žáci 8. a 9. tříd ZŠ 

Soutěž v programování – kategorie programovací jazyky žáci – ZŠ                                                

Eurorébus – kategorie ZŠ- 01,02 

Geologická olympiáda, kat. A,B 



Sportovní soutěže B, C 

Pohár rozhlasu v atletice – 2 kategorie dle věku (III., IV.), dívky a chlapci 

Basketbal  – 2 kategorie dle věku (IV., V.), dívky a chlapci ZŠ (IV) 

Florbal  – 2 kategorie dle věku (III., IV.), dívky a chlapci ZŠ (III) a ZŠ (IV) 

Fotbal  – 1 kategorie dle věku (IV.), dívky a chlapci ZŠ (IV.)  

Plavání – (I.), 3. ročníky ZŠ, smíšená 

Volejbal – 2 kategorie dle věku (IV.), dívky a chlapci ZŠ (IV) 

Minifotbal – McDonald’s Cup (I., II.), smíšená družstva 

Přespolní běh – 2 kategorie dle věku (III., VI.B), chlapci a dívky ZŠ (IV) 

 

Ostatní soutěže B, C 

Logická olympiáda  – kategorie A1: 1. třída ZŠ, A: 2. – 5. třída ZŠ, B: 6. – 9. třída  

Atletický čtyřboj  – 1 kategorie dle věku dívky a chlapci ZŠ (IV) 

 

 

Mimořádné ocenění - soutěže, které nejsou uvedené ve výčtu soutěží MŠMT 

Pokud uchazeč získá umístění v soutěži jednotlivců či dvojic na 1. až 3. místě v republice 

nebo na mezinárodní úrovni, bude za svůj úspěch oceněný i v případě, že soutěž není zařazená 

v seznamu výše uvedeném. Toto ocenění se týká soutěží individuálních sportovních, 

tanečních a uměleckých, které organizují národní sportovní, taneční a umělecké svazy. 

Republikové soutěže jiných pořadatelů (firem, spolků, škol apod.) nebudou hodnocené. 

 

 

Pravidla přidělování bodů za další skutečnosti (soutěže): 

1. Bodové hodnocení za soutěže vypočte komise pomocí tabulky pro přidělování bodů, 
     která určuje bodovou dotaci za dosažené umístění v příslušném kole soutěže.   
     Komise může přidělit za soutěže body maximálně do výše , která je uvedená jako nejvyšší  
     možná bodová dotace v kritériích. 
2. U postupových soutěží se hodnotí jen výsledek dosažený v nejvyšším kole soutěže v jed-  
     nom roce.  
     Oceněny jsou soutěže uvedené ve výše uvedeném přehledu soutěží MŠMT,  
     ohodnocení jiných soutěží s výjimkou bodů za mimořádné ocenění není možné.  

3. Opakované úspěchy v různých letech se hodnotí samostatně, body za ně se sčítají. 

4. Pokud nejsou v přihlášce uvedené dostatečné údaje o dosaženém úspěchu, výsledek 
      bude hodnocen na dolní bodové hranici (např. sdělení "krajské kolo ChO 2018" se  
      hodnotí jako účast v krajském kole bez určení umístění, body budou přidělené  
      za okresní kolo, pokud se v něm uchazeč umístil do 3. místa). Školní kola  soutěží nejsou  
      hodnoceny. 

5. Při hodnocení výsledků soutěží, u problémů při zařazení soutěží mezi bodované, apod. 
      si škola vyhrazuje právo mít konečné slovo při jejich bodovém hodnocení. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pravidla pro přidělování bodů za další skutečnosti 

(soutěže a jiné aktivity oceněné body v přijímacích zkouškách 2019 na Gymnáziu, Šumperk, 
Masarykovo nám. 8) 

 

Uchazeči z 9. třídy ZŠ, čtyřleté gymnázium 

soutěž umístění OKRES KRAJ REPUBLIKA 

Předmětové soutěže kat. A 1. až 3. místo 2 3 5 

Umělecké soutěže kat. A 1. až 3. místo 1 2 3 

Předmětové soutěže kat. B,C 1. až 3. místo 1 2 3 

Sportovní soutěže kat. B,C 1. až 3. místo 1 2 3 

Ostatní soutěže kat. B,C 1. až 3. místo 1 2 3 

Mimořádné ocenění 1. až 3. místo 0 0 3 

     

Uchazeči z 5. třídy ZŠ, osmileté gymnázium 

Předmětové soutěže kat. A 1. až 3. místo 2 3 --- 

Umělecké soutěže kat. A 1. až 3. místo 1 1 2 

Sportovní soutěže kat. B,C 1. až 3. místo 1 1 2 

Ostatní soutěže kat. B,C 1. až 3. místo 0 1 2 

Mimořádné ocenění 1. až 3. místo 0 0 2 

 

 

V Šumperku 29. 1. 2020      Mgr. Milan Maceček 


