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Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení do prvního ročníku  
oboru vzdělání 79-41-K/41, gymnázium čtyřleté, 

a 
oboru vzdělání 79-41-K/61, gymnázium šestileté, 

ve školním roce 2016/2017 
Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek  
v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do prvního 
ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41, gymnázium čtyřleté, a oboru vzdělání 79-41-K/61, 
gymnázium šestileté, pro školní rok 2016/2017. 

Aby mohl být uchazeč přijat ke vzdělávání do oboru vzdělání 79-41-K/41, gymnázium 
čtyřleté, nesmí být hodnocen stupněm dostatečný či nedostatečný na vysvědčení v prvním  
a ve druhém pololetí osmého ročníku a v prvním pololetí devátého ročníku základní školy. 

Aby mohl být uchazeč přijat ke vzdělávání do oboru vzdělání 79-41-K/61, gymnázium 
šestileté, nesmí být hodnocen stupněm dostatečný či nedostatečný na vysvědčení v prvním  
a ve druhém pololetí šestého ročníku a v prvním pololetí sedmého ročníku základní školy. 

Uchazeči, kteří splňují výše uvedené kritérium, budou přijímáni na základě dosaženého 
celkového skóre, které získají v přijímacím řízení.  

Celkové skóre bude dáno součtem:  

1. Skóre za celkový průměr prospěchu ze základní školy, 

Počet bodů za celkový průměr prospěchu ze základní školy se stanoví podle přiložené 
tabulky. Nejvyšší dosažitelné skóre za prospěch ze základní školy je 60 bodů. 

Celkový průměr prospěchu ze základní školy pro uchazeče o obor vzdělání 79-41-K/41, 
gymnázium čtyřleté se vypočítává z průměrů za první a druhé pololetí osmého ročníku  
a první pololetí devátého ročníku základní školy.  

Celkový průměr prospěchu ze základní školy pro uchazeče o obor vzdělání 79-41-K/61, 
gymnázium šestileté, se vypočítává z průměrů za první a druhé pololetí šestého ročníku  
a první pololetí sedmého ročníku základní školy.  

2. Skóre, kterého uchazeč dosáhne u přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných 
jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury). 

Nejvyšší dosažitelné skóre v testu z matematiky je 50 bodů. 

Nejvyšší dosažitelné skóre v testu z českého jazyka a literatury je 50 bodů. 

Nejvyšší dosažitelné celkové skóre je 160 bodů. 

Při rovnosti celkového skóre rozhoduje postupně vyšší hodnota skóre za celkový průměr 
prospěchu ze základní školy, skóre v testu z českého jazyka a literatury, skóre v testu 
z matematiky. 
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V případě, kdy přijímací zkoušky úspěšně vykoná větší počet uchazečů, než je deklarovaný 
počet pro dané přijímací řízení, budou přijati uchazeči s nejvyšším celkovým skóre. 

Uchazeči, kteří splní podmínky přijetí a nebudou ke vzdělávání z důvodu nedostatečné 
kapacity oboru přijati, se budou moci odvolat prostřednictvím svého zákonného zástupce. 
Odvolání lze podat k rukám ředitele střední školy do tří pracovních dnů od doručení 
rozhodnutí o nepřijetí. 

 
V Novém Jičíně 21. ledna 2016 

 
Mgr. Zbyněk Kubičík  
       ředitel školy 

 
 
 
Tabulka výpočtu skóre za celkový průměr prospěchu ze základní školy 
 

Průměrný prospěch Získané body 

1,00 - 1,04 60 

1,05 - 1,09 57 

1,10 - 1,14 54 

1,15 - 1,19 51 

1,20 - 1,24 48 

1,25 - 1,29 45 

1,30 - 1,34 42 

1,35 - 1,39 39 

1,40 - 1,44 36 

1,45 - 1,49 33 

1,50 - 1,54 30 

Průměrný prospěch Získané body 

1,55 – 1,59 27 

1,60 – 1,64 24 

1,65 – 1,69 21 

1,70 – 1,74 18 

1,75 – 1,79 15 

1,80 – 1,84 12 

1,85 – 1,89 9 

1,90 – 1,94 6 

1,94 – 1,99 3 

2,00 – 3,00 0 

  
 
 
Ukázkové příklady výpočtu celkového skóre 

Příklad 1:  
Uchazeč s průměrným prospěchem 1,28 získal v testu z matematiky 18 bodů a v testu 
z českého jazyka a literatury 25 bodů. 
Celkové skóre: 45 + 18 + 25 = 88 bodů 

 
Příklad 2:  
Uchazeč s průměrným prospěchem 2,15 získal v testu z matematiky 42 bodů a v testu 
z českého jazyka a literatury 24 bodů. 
Celkové skóre: 0 + 42 + 24 = 66 bodů 


