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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 
 

 

 

Č.j.: 11/2016 

 

 

 
V rámci 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 nebudou uchazeči o přijetí do 1. ročníku 

oborů vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) a 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté 

studium) konat přijímací zkoušku dle ustanovení § 60 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů.  

 

V 1. kole přijímacího řízení uchazeči vykonají jednotné testy z předmětů Český jazyk a literatura 

a Matematika a její aplikace, které jsou součástí pilotního ověřování organizace přijímacího řízení 

do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, 

vyhlášeného MŠMT dne 10. září 2015, č. j.: MSMT- 26724/2015-3. 

 

 

 

 

Obor: 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 
 

Celkem bude přijato 30 uchazečů. 

Termín konání: 15. 4. 2016 

Náhradní termín: 13. 5. 2016 

Na přihlášce není třeba prokazovat zdravotní způsobilost pro výše uvedený obor vzdělání. 

 

Hodnocení uchazeče: 

1. kritérium - počet bodů získaných v testech. Dodavatelem testů včetně jejich hodnocení je 

CERMAT. 

 

Český jazyk a literatura:   60 minut čistého času   max. 50 bodů  

Matematika a její aplikace:   60 minut čistého času   max. 50 bodů 

 

Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech dosáhl minimální bodové 

hranice 35 bodů v součtu z obou výše uvedených testů. 

Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby 

 

2. kritérium - počet bodů získaných na základě prospěchu na konci osmého ročníku 

a v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ (max. 40 bodů), a to z matematiky, českého jazyka, 

prvního cizího jazyka, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu. Počet přidělených 

bodů se bude řídit touto tabulkou: 

  



 

součet známek 

z vybraných 

předmětů 

průměrný prospěch 

z vybraných předmětů 

 

přidělené body 

16 1,00 40,0 

17 1,06 39,9 

18 1,13 39,6 

19 1,19 39,1 

20 1,25 38,4 

21 1,31 37,5 

22 1,38 36,4 

23 1,44 35,1 

24 1,50 33,6 

25 1,56 31,9 

26 1,63 30,0 

27 1,69 27,9 

28 1,75 25,6 

29 1,81 23,1 

30 1,88 20,4 

31 1,94 17,5 

32 2,00 14,4 

33 2,06 11,1 

34 2,13 7,6 

35 2,19 3,9 

36 a více 2,25 a vyšší 0 

 

 

3. kritérium - za další aktivity, výsledky v soutěžích a vědomostních olympiádách škola přidělí 

žákovi maximálně 5 bodů. 5 bodů za umístění na 1. - 3. místě v okresním (a vyšším) kole 

olympiády, 3 body za účast ve školních kolech olympiád a za umístění na 1. - 3. místě 

v okresních kolech hudebních, výtvarných a sportovních soutěží, 1 bod za doloženou účast 

v různých typech zájmových aktivit. Diplomy (popř. jejich kopie) dokládající výše zmíněné je 

třeba doručit spolu s přihláškou nejpozději do 15. 3. 2016. 

 

Celkový maximální počet dosažených bodů je 145. 

 

Celkové hodnocení žáka v přijímacím řízení bude dáno součtem všech bodů, při rovnosti bodů 

u více uchazečů rozhodne o jejich pořadí: 

- vyšší počet bodů z testů, 

- vyšší počet bodů za prospěch na ZŠ, 

- lepší průměrný prospěch ze všech předmětů na vysvědčení v prvním pololetí 9. ročníku 

ZŠ, 

- lepší průměrný prospěch ze všech předmětů na vysvědčení ve druhém pololetí 

8. ročníku ZŠ. 

Tato doplňková kritéria budou uplatňována ve výše uvedeném pořadí. 

 

 
 

Obor: 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 
 

Celkem bude přijato 30 uchazečů. 

Termín konání: 18. 4. 2016 

Náhradní termín: 13. 5. 2016 



Na přihlášce není třeba prokazovat zdravotní způsobilost pro výše uvedený obor vzdělání. 

 

Hodnocení uchazeče: 

1. kritérium - počet bodů získaných v testech. Dodavatelem testů včetně jejich hodnocení je 

CERMAT. 

 

Český jazyk a literatura:   60 minut čistého času   max. 50 bodů  

Matematika a její aplikace:   60 minut čistého času   max. 50 bodů 

 

Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech dosáhl minimální bodové 

hranice 30 bodů v součtu z obou výše uvedených testů. 

Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby 

 

2. kritérium - počet bodů získaných na základě prospěchu v prvním pololetí pátého ročníku ZŠ 

(max. 20 bodů), a to z matematiky, českého jazyka, cizího jazyka, přírodovědy a vlastivědy. 

V případě, že je přírodověda a vlastivěda nahrazena jedním vyučovacím předmětem, započte 

se známka z tohoto předmětu při hodnocení uchazeče dvakrát. Počet přidělených bodů se bude 

řídit následující tabulkou: 

 

součet známek 

z vybraných 

předmětů 

průměrný prospěch 

z vybraných předmětů 

 

přidělené body 

5 1,0 20 

6 1,2 16 

7 1,4 12 

8 1,6 8 

9 1,8 4 

10 2,0 0 

 

3. kritérium - za další aktivity a výsledky v soutěžích škola přidělí žákovi maximálně 3 body. 

(2 body za umístění na 1. - 3. místě v okresních a vyšších kolech soutěží, 1 bod za doloženou 

účast v různých typech zájmových aktivit.) Diplomy (popř. jejich kopie) dokládající výše 

zmíněné je třeba doručit spolu s přihláškou nejpozději do 15. 3. 2016. 

 

Celkový maximální počet dosažených bodů je 123. 

 

Celkové hodnocení žáka v přijímacím řízení bude dáno součtem všech bodů, při rovnosti bodů 

u více uchazečů rozhodne o jejich pořadí: 

- vyšší počet bodů z testů, 

- vyšší počet bodů za prospěch na ZŠ, 

- lepší průměrný prospěch ze všech předmětů na vysvědčení v prvním pololetí 5. ročníku 

ZŠ, 

- lepší průměrný prospěch ze všech předmětů na vysvědčení ve druhém pololetí 

4. ročníku ZŠ. 

Tato doplňková kritéria budou uplatňována ve výše uvedeném pořadí. 

 

 

 

V Holicích 18. 1. 2016      Mgr. Andrea Daňková 

                ředitelka školy 


