
Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace 
přijímací řízení osmileté studium 

 
Vážená uchazečko, vážený uchazeči, vážení zákonní zástupci! 
 
Součástí tohoto sdělení jsou kritéria pro přijetí a pozvánka ke konání testů v rámci školní přijímací 
zkoušky do maturitních oborů středního vzdělávání, která obsahuje evidenční číslo přihlášky, pod 
kterým budou zveřejněny anonymizované výsledky přijímacího řízení a další podstatné údaje. Toto 
sdělení upřesňuje a doplňuje o organizační informace a informace vyplývající z platných právních 
předpisů, jako je zákon 561/2004 Sb. a zákon 500/2004 Sb. v aktuálním znění. 

Výsledky druhého kola přijímacího řízení budou dne 14.6.2022 současně zveřejněny písemně na 
úřední desce školy i na webových stránkách školy: http://www.gymnaziumzatec.cz  v sekci pro 
rodiče a veřejnost v části Výsledky přijímacího řízení druhé kolo.  

Předpokládáme, že výsledky budou zveřejněny v úterý 14.6.2022 v 10,00. 
Kdykoli v pracovní době školy (všední dny od 6,30 do 15,00) je možno využít procesního práva 
nahlédnout do spisu uchazeče. Obdobně mohou zákonní zástupci v pondělí 13.6.2022 od 13,00 do 
15,00 využít své procesní právo k nahlédnutí do podkladů pro vydání rozhodnutí podle ustanovení § 
36 odst. 3 správního řádu. Fyzické osoby vlastnící datovou schránku na své jméno mohou se školou 
jako orgánem veřejné moci komunikovat prostřednictvím této datové schránky. Upozorňuji, že 
rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí budou připravena až v úterý 14.6.2022 od 14,00. 
 
Rozhodnutí ředitele bude možno převzít osobně v úterý 14.6.2022 od 14,00. Přijatí uchazeči 
odevzdají zápisový lístek, pokud se rozhodnou nastoupit na naší škole, nepřijatí mohou podat 
odvolání. Rozhodnutí bude možno v dalších dnech převzít a současně i odevzdat zápisový lístek 
v pracovní době hospodářky školy, tedy od 6,30 do 15,00. V pátek 17.6.2022 budou rozhodnutí o 
nepřijetí rozeslána poštou. 
 
Upozorňuji zákonné zástupce uchazečů na vybraná ustanovení § 60g odst. 6 školského zákona: „Svůj 
úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný 
zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole 
podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 7 právní účinky rozhodnutí o přijetí 
tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole“. 
 
Níže je pozvánka k přijímací zkoušce a na druhé straně jsou obsažena kritéria přijímacího řízení. 
 
V Žatci dne 13.5.2022                                                                    
 
 
 
PaedDr. Miroslav Řebíček                                                                                                                  
ředitel školy 
 
Pozvánka ke školní přijímací zkoušce. 
Zkouška se uskuteční dne 13.6.2022 
Uchazeč č. : 
Vstup do budovy je hlavním vchodem ze Studentské ulice. Uchazeči se shromáždí v 08,15 
v aule ve 2. poschodí. Testování by mělo končit v 11,00, rodičům nebude v době jeho 
konání umožněn vstup do druhého patra budovy. Škola odpovídá za žáky i o přestávku mezi 
zkouškami formou dozoru. Školní přijímací zkouška se koná z MAT a CJL. 
 
 
 
 
PaedDr. Miroslav Řebíček                                                                                                                
ředitel školy 
 
 
 
 
 
 



Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace 
přijímací řízení osmileté studium 

Jednotná kritéria a vyhlášení druhého kola přijímacího řízení, 
stanovení počtu přijímaných uchazečů   
 
Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace 
Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení a stanovuje podle § 60, písmeno a - g 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) v platném znění   
J e d n o t n á   k r i t é r i a   p ř i j í m a c í h o   ř í z e n í: 
pro přijetí do prvního ročníku osmiletého gymnázia – druhé kolo přijímacího řízení  
obor: 79-41-K/81 Gymnázium se zařazením výsledku Školní přijímací zkoušky z CJL 
a MAT 

§1 
Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle počtu bodů dosažených v přijímacím řízení. Maximální počet 
bodů je 60, z toho: 
1) 20 bodů lze dosáhnout za prospěch na základní škole a další skutečnosti, osvědčující předpoklady 
k úspěšnému studiu v tomto členění:  
a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání – prospěch na základní škole na pololetním 
vysvědčení z páté třídy:  

• prospěl s vyznamenáním s průměrem právě 1,00 - 18 bodů  
• prospěl s vyznamenáním s průměrem nejvýše 1,15 - 16 bodů  
• prospěl s vyznamenáním s průměrem nejvýše 1,30 - 14 bodů 
• prospěl s vyznamenáním - 10 bodů  
• prospěl s průměrem nejvýše 1,75 bez trojky - 2 body 
• prospěl - 0 bodů 

celkem nejvýše 18 bodů 
b) další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče: 

• např. vítězství v okresních a účast v krajských kolech vědomostních olympiád, členství 
v Mense, úspěchy v soutěžích (i sportovních) na celostátní úrovni, případně reprezentace ČR 
- 2 body  

celkem nejvýše 2 body 
2) 20 bodů lze dosáhnout za písemné ověření znalostí z matematiky (test školní zkoušky MAT)  
3) 20 bodů lze dosáhnout za písemné ověření znalostí z českého jazyka (test školní zkoušky CJL) 

§2 
V přijímacím řízení uspěl každý uchazeč, který dosáhl 25 bodů a více. Uchazeči s jiným mateřským 
jazykem, než je čeština, mohou při zkoušce používat slovník, případně mohou být (pokud o to 
požádají) zproštěni povinnosti skládat test z českého jazyka. Uchazeči, kteří předem prokážou 
(dokladem pedagogicko-psychologické poradny) nějakou dysfunkci hodnou zřetele, budou mít 
vytvořeny podmínky dle doporučení psychologa či speciálního pedagoga. 

§3 
Všichni uchazeči budou seřazeni podle počtu získaných bodů. Pro sestavení pořadí uchazečů bude 
při shodném počtu získaných bodů rozhodujícím kritériem nejnižší průměrný prospěch v pololetí 
pátého ročníku. 
Přednost při přijetí v případě shody získaných bodů i v průměru v pololetí pátého ročníku mají v pořadí 
podle důležitosti: 

1. Žáci, kteří dosáhli většího počtu bodů v testu školní zkoušky z matematiky 
2. Žáci, kteří dosáhli většího počtu bodů v testu školní zkoušky z českého jazyka 
3. Žáci, kteří dosáhli většího počtu bodů v oblasti gramatiky – pravopis, tvarosloví a skladba 
4. Žáci, kteří dosáhli většího počtu bodů v oblasti řešení slovních úloh 
5. Pokud by došlo ke shodě ve všech výše uvedených kritériích a nebude možno rozhodnout, 

který z uchazečů bude zařazen mezi přijaté a který mezi nepřijaté uchazeče, bude tento 
případ posouzen jako výjimečný a budou přijati všichni tito uchazeči. 

§4 
Maximální počet přijatých žáků do prvního ročníku je 7. Z toho počet míst rezervovaných pro odvolání 
je 1. Rozhodnutí o přijetí budou zveřejněna v anonymizovaném seznamu na veřejně přístupném místě 
ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup (web školy sekce „Pro rodiče a veřejnost“, 
podsekce „Výsledky přijímacího řízení“) 
 
V Žatci dne 10.5.2022 
 
 
PaedDr. Miroslav Řebíček 
ředitel školy 


