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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STUDIU PRO ROK 2022/2023 
 

Ředitelka Gymnázia, Kojetín, S. Čecha 683 stanovuje v souladu s § 59 - 61 Zákona 

č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím 

řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, tato kritéria: 

 

Čtyřletý studijní obor:  79-41-K/41 Gymnázium 

 

1) Včasné podání přihlášky k přijímacímu řízení (do 1. 3. 2022) 

 

2) Přijímací zkouška  

Všichni žáci vykonají jednotnou přijímací zkoušku formou písemného testu z matematiky a 

českého jazyka. Z každého testu může uchazeč získat maximálně 50 bodů, tj. 50 bodů MA a 

50 bodů ČJL. Testy vyhodnocuje CERMAT. 

 

3) Prospěch na ZŠ:  

Vysvědčení z 9. ročníku – 1. pololetí, vysvědčení z 8. ročníku – obě pololetí.  

Do hodnocení se započítávají předměty český jazyk, anglický jazyk, dějepis,  

matematika, fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis. 

 

Při průměrném prospěchu 1,00 v 1. pololetí 9. třídy bude žákovi přiděleno 25 bodů.  

Za každou chvalitebnou v 1. pololetí 9. třídy bude uchazeči odečten 1 bod, za každou dobrou 

budou odečteny 2 body.  

V případě, že žák byl z uvedených předmětů hodnocen známkou horší než dobrý, nebudou 

mu přiděleny žádné body.  

 

Vysvědčení z 8. ročníku ZŠ –  obě pololetí 

V případě rovnosti bodů více uchazečů, bude jako další kritérium rozhodovat průměrný 

prospěch za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ z předmětů český jazyk, anglický jazyk, dějepis, 

matematika, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis. 

 

4) Body za získaný certifikát z cambridgeské jazykové zkoušky  

a) A2 Key:                 4 body 

b) B1 Preliminary:     6 bodů 

 

5) Soutěže a olympiády z českého jazyka, cizího jazyka, matematiky, fyziky, chemie,      

zeměpisu, dějepisu a přírodopisu   

Další body žák může získat za prokazatelná úspěšná umístění ve vědomostních soutěžích 

jednotlivců vyhlášených MŠMT, která žák získal v osmém nebo v 9. ročníku ZŠ. Tuto 



 
  

skutečnost je nutno doložit kopií diplomu či potvrzením ZŠ nejpozději v den konání přijímací 

zkoušky. 

 

Bodové hodnocení soutěží:              

regionální kolo body za umístění  okresní kolo body za umístění  

1. – 5. místo 8, 7, 6, 5, 4 1. – 3. místo 3, 2, 1 

 

Započítávají se body za nejvyšší umístění v soutěžích, tj. pokud se žák umístil v okresním       

i regionálním kole soutěže, jsou mu započteny body pouze za kolo regionální. Body                

za umístění v různých soutěžích (např. olympiáda z matematiky a českého jazyka) se sčítají. 

 

6) Vyhodnocení a pořadí přijetí 

Přijato bude celkem 30 uchazečů s nejvyšším počtem dosažených bodů. Vyhodnocení bude 

realizováno na základě součtu získaných bodů, které uchazeč o studium získá za vypracování 

testů z M a ČJL, za prospěch v 9. třídě (popř. v 8. třídě). Za získání certifikátu z jazykové 

zkoušky a za umístění v soutěžích.   

 

Kritérium maximální počet bodů Bodový zisk v % 

test z matematiky 50 36 

test z českého jazyka a literatury 50 36 

prospěch na ZŠ 25 18 

certifikát z cambridgeské jazykové zkoušky 6 4 

soutěže 8 6 

celkem 139 100 

 

V přijímacím řízení může uchazeč získat celkem 139 bodů. V případě shody v počtu 

získaných bodů dle výše uvedených kritérií rozhodne o přijetí žáka nejdříve vyšší počet bodů 

z testu z M, poté vyšší počet bodů z testu z ČJL. Pokud by i nadále došlo k rovnosti celkového 

počtu bodů u více uchazečů, rozhodne lepší klasifikace ze tří sledovaných pololetí ZŠ v tomto 

pořadí: matematika, český jazyk, anglický jazyk. 

 

Pro přijetí uchazečů ke vzdělávání je rozhodující pořadí uchazečů, které bude sestaveno podle 

celkového výsledku hodnocení uchazeče 

 

Hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a 

literatury (pro oba obory) bude probíhat dle § 20 odstavce 4 Zákona č. 561/2004                     

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

v platném znění.  

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání na zahraniční škole, doloží přeložená a úředně 

ověřená vysvědčení za poslední dvě klasifikační období. Za prospěch dle předložených 

vysvědčení jim budou přiděleny body dle srovnatelných kritérií (viz bod 3). Při přijímacím 

řízení ke vzdělávání jim bude prominuta na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. 

Znalost českého jazyka prokáží pohovorem  a budou zařazeni na takové místo v pořadí 

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

 

V Kojetíně dne 26. 1. 2022                                                                  Mgr. Květoslava Švédová 

                                                                                                                              ředitelka 
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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STUDIU PRO ROK 2022/2023 
 

Ředitelka Gymnázia, Kojetín, S. Čecha 683 stanovuje v souladu s § 59 - 61 Zákona 

č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím 

řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, tato kritéria: 

 

Osmiletý studijní obor:  79-41-K/81 Gymnázium 

 

1) Včasné podání přihlášky k přijímacímu řízení (do 1. 3. 2022) 

 

2) Přijímací zkouška  

Všichni žáci vykonají jednotnou přijímací zkoušku formou písemného testu z matematiky a 

českého jazyka. Z každého testu může uchazeč získat maximálně 50 bodů, tj. 50 bodů MA a 

50 bodů ČJL. Testy vyhodnocuje CERMAT. 

 

3) Prospěch na ZŠ:  

Vysvědčení z 5. ročníku – 1. pololetí, vysvědčení ze 4. ročníku – obě pololetí.  

Do hodnocení se započítávají všechny povinné předměty včetně výchov.  

 

Při průměrném prospěchu 1,00 v 1. pololetí 5. třídy bude žákovi přiděleno 25 bodů.  

Za každou chvalitebnou v 1. pololetí 5. třídy bude uchazeči odečten 1 bod.  

V případě, že žák byl z uvedených předmětů hodnocen známkou horší než chvalitebný, 

nebudou mu přiděleny žádné body.  

 

Vysvědčení ze 4. ročníku ZŠ –  obě pololetí 

V případě rovnosti bodů více uchazečů bude jako další kritérium rozhodovat průměrný 

prospěch za 2. pololetí 4. ročníku ZŠ ze všech povinných předmětů, v případě opětovné 

rovnosti  bodů více uchazečů bude jako další kritérium rozhodovat průměrný prospěch za 1. 

pololetí 4. ročníku ZŠ z předmětů matematika, český jazyk, anglický jazyk.  

 

4) Celkové hodnocení a pořadí přijetí 

Přijato bude celkem 30 uchazečů s nejvyšším počtem dosažených bodů. Vyhodnocení bude 

realizováno na základě součtu získaných bodů, které uchazeč o studium získá za vypracování 

testů z M a ČJL a za prospěch v 5. třídě (popř. ve 4. třídě).  

 

Kritérium maximální počet bodů Bodový zisk v % 

test z matematiky 50 40 

test z českého jazyka a literatury 50 40 

prospěch na ZŠ 25 20 

celkem 125 100 

 



 
  

Celkem může uchazeč získat maximálně 125 bodů  

V případě shody v počtu získaných bodů dle výše uvedených kritérií rozhodnou o přijetí žáka 

další kritéria:  

a) průměrný prospěch za 1. pololetí 4. ročníku ZŠ   ze všech povinných předmětů, včetně 

výchov.  

b) vyšší počet bodů z testu z M 

c) vyšší počet bodů z testu z ČJL 

d) lepší klasifikace za 2. pololetí  ZŠ v tomto pořadí: matematika, český jazyk, 

     anglický jazyk. 

e) lepší klasifikace za 2. pololetí  ZŠ v tomto pořadí: matematika, český jazyk, 

     anglický jazyk. 

 

Kritéria budou zařazována postupně v pořadí a) – e). Pomine-li shoda bodů, nebudou následná 

kritéria použita.   

Pro přijetí uchazeče ke studiu je třeba, aby získal alespoň 20 bodů, z nichž nejméně 15 bude 

tvořit součet bodů z testů z matematiky a českého jazyka a literatury. Minimální hranice 

bodového zisku z testu činí 5 bodů. 

Příklady přijetí ke studiu:  

- uchazeč získá 5 bodů z M, 10 bodů z ČJL a 5 bodů za prospěch na ZŠ  

- uchazeč získá 8 M, 7 ČJL a 5 za prospěch na ZŠ  

Příklady nepřijetí ke studiu:  

- uchazeč získá 10 bodů z M, 4 body z ČJL a 10 bodů za prospěch na ZŠ  

- uchazeč získá 4 M, 30 bodů z ČJL a 10 bodů za prospěch na ZŠ  

 

Pro přijetí uchazečů ke vzdělávání je rozhodující pořadí uchazečů, které bude sestaveno podle 

celkového výsledku hodnocení uchazeče.  

 

Hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a 

literatury (pro oba obory) bude probíhat dle § 20 odstavce 4 Zákona č. 561/2004                     

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

v platném znění.  

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání na zahraniční škole, doloží přeložená a úředně 

ověřená vysvědčení za poslední dvě klasifikační období. Za prospěch dle předložených 

vysvědčení jim budou přiděleny body dle srovnatelných kritérií (viz bod 3). Při přijímacím 

řízení ke vzdělávání jim bude prominuta na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. 

Znalost českého jazyka prokáží pohovorem  a budou zařazeni na takové místo v pořadí 

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

 

V Kojetíně dne 26. 1. 2022                                                                  Mgr. Květoslava Švédová 

                                                                                                                              ředitelka 


