
 

Jednotná kritéria a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení, stanovení počtu 

přijímaných uchazečů   
 

Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace 
Ředitel školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení a stanovuje podle § 60, odst. 1, 2, 3, 4, 5 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 – první kolo přijímacího řízení  

obor: 79-41-K/81 Gymnázium se zařazením výsledku Jednotné přijímací zkoušky (CERMAT) 

Školní přijímací zkouška se nekoná. 
§1 

Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle počtu bodů dosažených v přijímacím řízení. Maximální počet bodů je 120, 

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, nárok na členství v Mense, 

úspěchy v soutěžích (i sportovních) na celostátní úrovni, případně reprezentace ČR - 2 body  

celkem nejvýše 2 body 

2) 50 bodů lze dosáhnout za písemné ověření znalostí z matematiky (test jednotné zkoušky MAT)  

3) 50 bodů lze dosáhnout za písemné ověření znalostí z českého jazyka (test jednotné zkoušky CJL) 

§2 

V přijímacím řízení uspěl každý uchazeč, který dosáhl 30 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 jednotné zkoušky z matematiky 

2. Žáci, kteří dosáhli většího počtu bodů v testu jednotné zkoušky z českého jazyka 

3. Žáci, kteří dosáhli vyššího procentního skóre v oblasti C (porozumění textu) testu jednotné zkoušky ČJL 

4. Žáci, kteří dosáhli vyššího procentního skóre v oblast A (číslo a proměnná) testu jednotné zkoušky MAT 

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 30. Z toho počet míst rezervovaných pro odvolání je 2. 

Rozhodnutí o přijetí jsou 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 13. 1. 2023 

 

 

 

PaedDr. Miroslav Řebíček 

ředitel školy 


		2023-01-13T12:32:47+0100
	PaedDr. Miroslav Řebíček




