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Č. j. GOH-41/2021/HuJ 
 
 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – čtyřleté gymnázium 
 

1. Do prvního ročníku čtyřletého studia oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium bude přijato 
maximálně 30 žáků. 

2. Součástí kritérií přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška. 

3. Podmínkám přijímacího řízení vyhoví všichni uchazeči, kteří vykonají jednotnou přijímací zkoušku 

s výsledkem minimálně 40 bodů za oba testy celkem (viz odst. 5.). 

4. Testování v rámci jednotné přijímací zkoušky se uskuteční ve dvou termínech: 
I. termín - 12. dubna 2021  
II. termín - 13. dubna 2021  
 

5. Jednotná přijímací zkouška se uskuteční formou písemných testů z českého jazyka a literatury a z 
matematiky. Za každý test lze získat maximálně 50 bodů, celkem za oba testy maximálně 100 bodů. 
 

6. Součástí přijímacího řízení je bodové ohodnocení prospěchu na základní škole. Za prospěch na 
základní škole může žák získat maximálně 20 bodů, za každé pololetí 10 bodů. Použije se prospěch 
v 1. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy. Za nižší známku než 1 (výborný) se odečítají body. Za každou 
2 (chvalitebný) 1 bod, za každou 3 (dobrý) 2 body, za každou 4 (dostatečný) 3 body. 
V případě, že uchazeč ukončil povinnou školní docházku v nižším, než devátém ročníku, bude použit 
prospěch za poslední dva ročníky, ve kterých splnil povinnou školní docházku. 
 

7. Součástí přijímacího řízení je bodové hodnocení za umístění na prvním, druhém, nebo třetím místě 
v individuální školní soutěži nebo olympiádě na okresní, krajské, nebo celostátní úrovni. Body lze 
získat i z více soutěží, ale maximálně do celkové výše 30 bodů 

a) za umístění na prvním, druhém, nebo třetím místě v individuální školní soutěži nebo 
olympiádě na okresní úrovni v 8. nebo 9. třídě ZŠ získá uchazeč 10 bodů 

b) za umístění na prvním, druhém, nebo třetím místě v individuální školní soutěži nebo 
olympiádě na krajské úrovni v 8. nebo 9. třídě ZŠ získá uchazeč 20 bodů 

c) za umístění na prvním, druhém, nebo třetím místě v individuální školní soutěži nebo 
olympiádě na celostátní úrovni v 8. nebo 9. třídě ZŠ získá uchazeč 30 bodů 

d) seznam soutěží, u kterých se započítávají body za účast, je vypsán zde: https://www.chces-
soutezit.cz/souteze/prehled 

e) účastník přijímacího řízení musí doložit svou účast v soutěži potvrzením ředitele školy, kterou 
navštěvuje, případně doložit diplomem současně s přihláškou ke studiu, nejpozději však 
v den konání přijímacích zkoušek 

 
8. Pořadí bude stanoveno podle celkového dosaženého počtu bodů – hlavní kritérium. 

Celkem lze získat maximálně 150 bodů. 
 

9. Při rovnosti bodů se použijí pomocná kritéria v tomto pořadí: 
a) přednost má uchazeč se zdravotním znevýhodněním 
b) při rovnosti předchozích kritérií má přednost uchazeč, který bude mít větší počet bodů za 

testy 
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c) při rovnosti předchozích kritérií má přednost uchazeč, který bude mít lepší procentuální 

úspěšnost testu z matematiky 
d) při rovnosti předchozích kritérií má přednost uchazeč, který bude mít lepší procentuální 

podíl počtu bodů za otevřené úlohy z matematiky 
e) při rovnosti předchozích kritérií má přednost uchazeč, který má nižší průměr známek na 

vysvědčení vypočtený ze všech předmětů za klasifikační období 1. pololetí v 8. třídě a 1. 
pololetí v 9. střídě zaokrouhlený matematicky na tři desetinná místa 

 
 
 

 
V Hodoníně 26. 1. 2021 
 
 
 Mgr. Jiří Hubačka 
 ředitel školy 
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