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Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022: 

Ředitel školy vyhlašuje dle Zákona 561/2004, ve znění pozdějších předpisů, §§59 až 61 a podle Vyhlášky MŠMT ČR 353/2016 

o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 

do oborů 79-41-K/41 Gymnázium a 79-41-K/81 Gymnázium.  

Rozhodnutí ředitele školy o konání přijímacích zkoušek:        

Uchazeči budou konat jednotnou zkoušku (testy) z předmětů Matematika a její aplikace (dále Ma) a Českého jazyka a literatury 

(dále ČJL). Školní přijímací zkouška se nekoná. Výsledky jednotné zkoušky (testů) a hodnocení prospěchu na ZŠ budou zařazeny 

do  kritérií přijímacího řízení.  

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022: 

Čtyřleté studium   obor 79-41-K/41 Gymnázium  
Přijata bude nejméně 1 třída. 

Přihlášky pro první kolo přijímacího řízení se podávají do 1. 3. 2021. 

Uchazeči konají jednotnou zkoušku (testy) 12. 4. 2021 (1. škola) a 13. 4. 2021 (2. škola). 

 

Jednotné testy budou konány z Ma a z ČJL (maximální možný zisk z ČJL 50 bodů a z Ma 50 bodů). Testy jsou centrálně 

hodnoceny CENTREM. Podmínky jsou dány centrálně CENTREM. 

K celkovému počtu bodů z jednotných testů budou v přijímacím řízení uchazečům dále přičteny body podle jednoho 

z následujících kritérií: 

a) 20 bodů, pokud uchazeč neměl ve sledovaných pololetích z povinných předmětů žádnou známku horší než 1 - výborný. 

b) 18 bodů, pokud uchazeč neměl ve sledovaných pololetích z povinných předmětů žádnou známku horší než 2 - chvalitebný. 

c) 15 bodů, pokud uchazeč neměl ve sledovaných pololetích z povinných předmětů žádnou známku horší než 3 - dobrý. 

d) -20 bodů (mínus 20 bodů), pokud uchazeč měl v některém ze sledovaných pololetí z povinných předmětů alespoň jednu 

známku horší než 3 - dobrý. 

Sledovaná pololetí – první pololetí 8. ročníku ZŠ a první pololetí 9. ročníku ZŠ. 

Osmileté studium   obor 79-41-K/81 Gymnázium 
Přijata bude 1 třída. 

Přihlášky pro první kolo přijímacího řízení se podávají do 1. 3. 2021. 

Uchazeči konají jednotnou zkoušku (testy) 14. 4. 2021 (1. škola) a 15. 4. 2021 (2. škola). 

 

Jednotné testy budou konány z Ma a z ČJL (maximální možný zisk z ČJL 50 bodů a z Ma 50 bodů). Testy jsou centrálně 

hodnoceny CENTREM. Podmínky jsou dány centrálně CENTREM. 

K celkovému počtu bodů z jednotných testů budou v přijímacím řízení uchazečům dále přičteny body podle jednoho 

z následujících kritérií: 

a) 20 bodů, pokud uchazeč neměl ve sledovaných pololetích z povinných předmětů žádnou známku horší než 1 - výborný. 

b) 18 bodů, pokud uchazeč neměl ve sledovaných pololetích z povinných předmětů žádnou známku horší než 2 - chvalitebný. 

c) -20 bodů (mínus 20 bodů), pokud uchazeč měl v některém ze sledovaných pololetí z povinných předmětů alespoň jednu 

známku horší než 2 - chvalitebný. 

Sledovaná pololetí – první pololetí 4. ročníku ZŠ a první pololetí 5. ročníku ZŠ. 

Celkové hodnocení  pro oba obory 
Celkem může uchazeč v přijímacím řízení získat maximálně 120 bodů (50 Ma, 50 ČJL, 20 prospěch ZŠ). 

Ředitel školy si vyhrazuje právo na pozdější změnu těchto kritérií v souladu s platnými opatřeními MŠMT ČR. 

Při rovnosti celkového počtu bodů u více uchazečů bude rozhodovat nejdříve vyšší počet bodů z Ma, pak vyšší počet bodů z ČJL, 

pak lepší známky ze sledovaných pololetí ZŠ v tomto pořadí: 

1. známky z matematiky 

2. známky z českého jazyka 

3. známky z cizího jazyka 

U osob, které nejsou státními občany České republiky, bude postupováno podle § 20 odstavce 4 zákona 561/2004. Pokud 

tomuto uchazeči bude prominuta zkouška z ČJL a prokáže znalost českého jazyka rozhovorem, bude zařazen na takové místo 

v pořadí uchazečů, kterého by dosáhl v redukovaném pořadí bez zkoušky z ČJL.  

V Jeseníku 8. 1. 2021 

        PaedDr. Antonín Javůrek 

                       ředitel  
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