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Čj.: GJOL44/2021 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 

do prvního ročníku čtyřletého studia (7941K/41 Gymnázium) 

 

Přijímací řízení proběhne v souladu s ustanoveními § 59 - 64 zákona č. 561/2004 Sb., o 

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

platném znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb., Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu 

vzdělávání v platném znění. 

 

 

Kritéria pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2021/2022 

Součástí přijímacího řízení je jednotná zkouška, kterou konají všichni přihlášení uchazeči. 

Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení a je realizována formou 

písemného testu z předmětu Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). 

Zkouška se koná ve dvou termínech - 12. dubna 2021 a 13. dubna 2021 dle pořadí škol 

uvedených na přihlášce. 

 

 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení: 

Výše uvedená kritéria budou do výsledného hodnocení přijímacího řízení započítána 

následovně: 

1. Jednotný test z Českého jazyka a literatury                               max. 50 bodů 

2. Jednotný test z Matematiky                                                     max. 50 bodů 

 

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výsledků jednotných testů (tj. celkově max. 100 

bodů). To znamená, že pro stanovení konečného pořadí uchazečů bude rozhodující celkový 

počet bodů, které uchazeč získal. Uchazeči budou přijímáni podle pořadí, v jakém se umístili 

v tabulce celkových výsledků.  

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů lepší výsledek dosažený v hodnocených 

skutečnostech v následujícím pořadí:  

Vyšší umístění získá uchazeč,  

1. který dosáhl lepšího výsledku v testu matematiky,  

2. jehož bodový zisk z otevřených úloh v testu z matematiky je vyšší,  

3. jehož bodový zisk z otevřených úloh v testu z českého jazyka je vyšší. 

Při rovnosti všech předchozích ukazatelů se považují uchazeči za rovnocenné. 



Minimální hranice úspěšnosti v jednotné zkoušce z ČJL a M, které musí uchazeč dosáhnout 

jako nezbytné podmínky přijetí je 20 bodů ze 100 bodů, které může uchazeč získat v součtu 

obou jednotlivých testů (ČJL a M). 

 

Počet přijímaných uchazečů je 30. 

 

Pozvánka k přijímací zkoušce bude uchazeči zaslána 14 dní před termínem konání přijímací 

zkoušky. 

 

Pozn.: 

 V závěru přijímacího řízení vyplní uchazeč dotazník, pomocí kterého zjišťujeme 

zájem žáků o studium cizích jazyků na naší škole. 

 

 Úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky. 

Uchazeči, kteří nekonají, na žádost, zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 

odst. 4 školského zákona jsou hodnoceni na základě redukovaného hodnocení všech 

přijímaných uchazečů vytvořeného Cermatem. Redukované pořadí je definováno jako 

pořadí uchazeče stanovené na základě výsledku v testu pouze z matematiky. 

Vzhledem k tomu, že dosažená úroveň znalostí především v českém jazyce se 

považuje za závažnou souvislost ovlivňující výkon žáka, bude s tímto žákem 

uskutečněn řízený rozhovor, pokud základní škola nevypracovala slovní hodnocení. 

Řízený rozhovor se uskuteční před komisí stanovenou ředitelem školy. 

 

 

 

 

 

 

 

V Litovli 28. ledna 2021     Mgr. Radim Lindner, ředitel školy 
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