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ZŠGKo  34 /2023 

 

Kritéria přijímacího řízení  

do prvního ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium – osmileté 

na školní rok 2023/2024 - 1. kolo přijímacího řízení 

 

Přijímací řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium – osmileté 

na školní rok 2023/2024 probíhá v souladu s ustanoveními § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

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

v platném znění. 

 

Kritériem přijetí do 1. ročníku osmiletého gymnázia je počet bodů získaných v přijímacím 

řízení a dosažení hranice úspěšnosti v jednotné přijímací zkoušce. Bude přijato 30 uchazečů, 

kteří získají nejvyšší počet bodů a zároveň dosáhnou stanovené hranice úspěšnosti v jednotné 

přijímací zkoušce.  

Podle § 61 odst. 2 školského zákona lze do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého 

gymnázia přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní 

školy. (Vysvědčení za 2. pololetí 5. ročníku se předkládá škole nejpozději při zahájení 

vzdělávání. - § 1 odst. 3 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.) 

 

Celkové pořadí uchazečů bude určeno součtem bodů získaných 

a) za prospěch ze základní školy za poslední tři pololetí  - maximální počet bodů: 60, 

b) za jednotné písemné testy  ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika 

a její aplikace; 

Český jazyk a literatura - maximální počet bodů: 50,   

Matematika a její aplikace - maximální počet bodů: 50, 

c) za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – 

umístění na soutěžích a olympiádách - maximální počet bodů: 5. 

Maximální možný počet získaných bodů je 165 bodů. 

 

Ad a) Bodové hodnocení prospěchu v 1. a 2. pololetí 4. r. a v 1. pololetí 5. r základní školy.  

1,00 – 1,11: 20 bodů  

1,12 – 1,22 : 15 bodů 

1,23 – 1,33 : 10 bodů 

1,34 – 1,55: 5 bodů 

1,56 a více:  0 bodů 



Ad b) 

Hranici úspěšnosti v jednotné přijímací zkoušce představuje zisk minimálně 15 % bodů 

v součtu za oba písemné testy ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika 

a její aplikace. 

 

Ad c) 

Body za soutěže a olympiády může uchazeč získat pouze za umístění v individuálních 

vědomostních (tzv. předmětových) soutěžích. Body je možné získat pouze za umístění 

v posledních dvou školních letech. Zohledněno je pouze umístění v okresních a krajských 

kolech soutěží vyhlašovaných MŠMT. Umístění je třeba doložit kopií diplomu. 

 

1. místo v okresním nebo krajském kole soutěže: 5 bodů 

2. - 3. místo v okresním nebo krajském kole soutěže: 4 body 

4. - 5. místo v okresním nebo krajském kole soutěže: 3 body 

6. - 7. místo v okresním nebo krajském kole soutěže: 2 body 

8. - 10. místo v okresním nebo krajském kole soutěže: 1 bod 

 

Při shodě bodů rozhodují níže uvedená kritéria v následujícím pořadí: 

a) počet bodů získaných za testy jednotné přijímací zkoušky z jednotlivých předmětů, a to 

v pořadí: matematika, český jazyk. 

b) body za prospěch ze základní školy za poslední tři pololetí; 

c) body za prospěch ze základní školy za poslední pololetí; 

d) menší průměr známek z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka za poslední tři 

pololetí; 

e) menší průměr známek z matematiky za poslední tři pololetí; 

f) menší průměr známek z českého jazyka za poslední tři pololetí. 

 

 

Postup při hodnocení uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území 

České republiky 

 

Podle § 20 odst. 4 školského zákona se osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo 

území České republiky, při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných 

školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací 

zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, 

škola u těchto osob ověří rozhovorem. 

 

 

 

 



Způsob hodnocení výsledků jednotné zkoušky a celkového hodnocení osob podle § 20 odst. 

4 školského zákona (v souladu s  § 14 vyhlášky 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů)   

 

(1) Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka podle § 20 odst. 4 školského zákona, 

nekoná písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v rámci jednotné zkoušky  

(2) Centrum zpřístupní škole také lepší výsledek bodového hodnocení jednotné zkoušky 

z matematiky všech uchazečů. 

(3) Ředitel školy vytváří redukované pořadí všech uchazečů na základě 

a) hodnocení podle odstavce 2 zpřístupněného Centrem,  

c) dalších kritérií přijímacího řízení stanovených podle § 60d odst. 3 školského zákona. 

(4) Uchazeč, který nekoná zkoušku podle odstavce 1, se do výsledného pořadí ostatních 

uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím 

v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů podle odstavce 3. 

 

 

Další informace pro zájemce o studium 

 

Přihlašování uchazečů ke studiu 

Přihláška ke studiu se podává na tiskopisu, který stanoví MŠMT a zveřejní jej způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Zákonný zástupce žáka podává přihlášku do 1. března 2023, a to 

ředitelce Základní školy a gymnázia Konice, příspěvkové organizace. Přihláška musí být 

podepsána uchazečem a zákonným zástupcem. V přihlášce musí být vyznačen zvolený termín 

konání zkoušky. Není požadováno lékařské potvrzení. Na přihlášku se uvádí klasifikace ze 4. 

a 5. ročníku základní školy. Prospěch ve 4. a 5. ročníku je rovněž možné doložit ověřenou kopií 

příslušných vysvědčení. 

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami přikládá k přihlášce originál doporučení 

školského poradenského zařízení, které je mu vydáno na základě jeho žádosti. Doporučení 

odevzdává spolu s přihláškou nejpozději 1. března 2023. 

 

Zápisový lístek 

Svůj úmysl vzdělávat se na střední škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a gymnázium 

města Konice, potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku 

ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí 

(zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče 

odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem 

lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový 

lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový 

lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Zápisový lístek vydává uchazeči základní 

škola, jíž je žákem. 

 

 

V Konici 11. 1. 2023          Mgr. Eva Obrusníková v. r. 

       ředitelka školy 


