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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU PRO ROK 2020/2021 – 2. KOLO 

 
Kritéria pro přijetí ke studiu na reálném gymnáziu od šk. roku 2020/2021 

 

• do šestiletého gymnázia: obor 79-41-K/61, Gymnázium, denní forma vzdělávání, nižší stupeň (hlásí se žáci ze 7. třídy ZŠ a 
odpovídajících ročníků nižšího stupně víceletého gymnázia) 

 

1. Uchazeči budou přijati na základě výsledku jednotných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky z prvního kola přijímacích 
zkoušek a školního prospěchu na ZŠ. Přílohou přihlášky bude v tomto případě výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací 
zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou potvrzený školou, na které uchazeč konal přijímací zkoušku v 1. kole (to se netýká 
uchazečů, kteří konali přijímací zkoušky v 1. kole na naší škole).  

2. Při hodnocení výsledků jednotné zkoušky uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (dále 
„osoba podle § 20 odst. 4 školského zákona“), se postupuje v souladu s § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. K přihlášce doloží zákonný zástupce osoby podle § 20 odst. 4 školského zákona úředně 
ověřené kopie vysvědčení s jejich úředně ověřenými překlady, učební plán a klasifikační stupnici dotčené školy v zahraničí. 
Vyhodnocení prospěchu ze ZŠ bude provedeno převodem klasifikace z jednotlivých předmětů na klasifikaci stanovenou § 3 odst. 1 
vyhlášky č. 13/2005 Sb. s využitím doloženého učebního plánu a způsobu klasifikace školy v zahraničí. Prospěch žáka na ZŠ posoudí 
tříčlenná komise jmenovaná ředitelem školy. Komise stanoví na základě předložených vysvědčení, popř. pohovoru s žákem, počet 
bodů, které se žákovi započítají za prospěch na ZŠ, a to v rozsahu od –15 do +21 bodů. 

 
V rámci přijímacího řízení bude pořadí uchazečů stanoveno na základě následujících kritérií: 
 

a) Jednotná přijímací zkouška: 
 

z matematiky (CZT_MA)     max. 50 bodů 
 z českého jazyka (CZT_CJ)     max. 50 bodů 

 

b) Prospěch ze ZŠ/G (BODY_ZS)      max. 21 bodů 
 

Body za prospěch ze ZŠ/G činí součet bodů za poslední tři pololetí. Za každé pololetí se přidělují body za průměrný prospěch uvedený na 
přihlášce takto: 

1,00 – 1,20 7 b 1,61 – 1,70 2 b 
1,21 – 1,30 6 b 1,71 – 1,80 1 b 
1,31 – 1,40 5 b 1,81 – 2,00 0 b 
1,41 – 1,50 4 b 2,01 – 5,00 –5 b 
1,51 – 1,60 3 b

 

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě celkového počtu bodů (BODY_CELK) vypočteného podle vztahu: 
 
 

Obor 79-41-K/61, Gymnázium (šestileté studium): BODY_CELK=4.5*CZT_MA+3.5*CZT_CJ+2.0*50*BODY_ZS/21 
Výše uvedený vztah dává jednotlivým kritériím následující váhy: CZT_MA-45%, CZT_CJ-35%, ZŠ/G-20% 
 

Aby uchazeč prospěl u přijímací zkoušky, musí být celkový počet bodů (BODY_CELK), vypočtený podle uvedeného vztahu, větší nebo roven 
než 200. Uchazeč, který nesplní tuto podmínku, nebude přijat ke studiu na reálném gymnáziu. 
 

Při rovnosti bodů dá ředitel přednost žákům s menším součtem průměrů známek za poslední tři pololetí, dále s menším průměrem známek 
z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu stanoveným za poslední tři pololetí, dále s menším průměrem známek pouze z matematiky 
stanoveným za poslední tři pololetí a následně s menším průměrem známek pouze z anglického jazyka stanoveným za poslední tři pololetí.  
 

Předpokládané počty přijímaných uchazečů ve 2. kole: 
 

• Do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia (obor 79-41-K/61, denní forma vzdělávání) až do naplnění kapacity 30 žáků (cca 3 
uchazeči).  

 
V Prostějově dne 29. 6. 2020 


