
 
 

V souladu s § 60 odst. 3 zákona č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělání stanovuji následující kritéria přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2023/2024.  

Nástup 1. září 2023.  

 

Kritéria pro přijetí do víceletého gymnázia – 1. kolo 

Základním kritériem je překročení hranice 30 bodů – součet výsledků z testů z matematiky a českého jazyka a 

literatury připravené společností Cermat.  

Kdo získá 31 a více bodů, platí pro něj následující kritéria:  

 Výsledky testů z matematiky (maximálně 50 bodů) a českého jazyka a literatury (maximálně 50 bodů) připravené 

společností Cermat – celkem maximálně 100 bodů.  

 Následně bude přihlédnuto:  

1) k výsledkům dosaženým na ZŠ – průměr z průměrů známek za 1. pololetí a 2. pololetí 4. třídy a za 1. pololetí 

5. třídy (max. 15 b.): 

1,00 – 15 b. 1,01–1,13 – 10 b. 1,14–1,24 – 5 b. 1,25 a více – 0 b. 

2) k výsledkům soutěží organizovaných MŠMT (matematická olympiáda, matematický klokan, recitační soutěž – 

okresní kolo, logická olympiáda – krajské kolo) – umístění do 3. místa – bodové zvýhodnění max. 5 bodů pro 

každého, kdo doloží alespoň jedno takové umístění. 

 Součet bodů (maximálně 120 b.) dle výše uvedených kritérií vytvoří pořadí.  

 Ke studiu budou přijati uchazeči na 1. až 30. místě.  

 V případě rovnosti bodů rozhodují výsledky testů (1. celkový součet bodů z obou testů, 2. počet bodů z testu z 

matematiky, 3. součet procentuálních podílů dosaženého počtu bodů z maximálně dosažitelného počtu bodů za 

komplex úloh z českého jazyka a literatury A – pravidla českého pravopisu a matematiky A – čísla a početní 

operace).  

 V případě odvolání bude ředitel školy ctít pořadí. 

 Termín přijímacích zkoušek: 

17. a 18. dubna 2023 

 

Kritéria pro přijetí do víceletého gymnázia – 1. kolo pro cizince, kteří přišli do ČR po 25. únoru 2022 a předloží 

spolu s přihláškou doklad o dočasné ochraně. 

Základními kritérii jsou: 

 Pohovory v českém jazyce, kterými se ověří schopnost vzdělávat se v českém jazyce. 

 Překročení hranice 15 bodů – výsledek testu z matematiky připravený společností Cermat. 

Kdo prokáže schopnost vzdělávat se v českém jazyce při pohovoru a získá 15 a více bodů z testu z matematiky od 

společnosti Cermat, platí pro něj následující kritéria: 

 Výsledky testů z matematiky (maximálně 50 bodů) připravené společností Cermat – celkem maximálně 50 bodů.  

 Následně bude přihlédnuto:  

1) k prospěchu na škole, do které chodil v 1. pololetí školního roku 2022/2023 – průměr známek převedených na 

stupnici používanou v ČR (max. 15 b.): 

1,00 – 15 b. 1,01–1,13 – 10 b. 1,14–1,24 – 5 b. 1,25 a více – 0 b. 

2) k výsledkům soutěží organizovaných MŠMT (matematická olympiáda, matematický klokan, recitační soutěž – 

okresní kolo, logická olympiáda – krajské kolo) – umístění do 3. místa – bodové zvýhodnění max. 5 bodů pro 

každého, kdo doloží alespoň jedno takové umístění. 

 Součet bodů (maximálně 70 b.) dle výše uvedených kritérií vytvoří pořadí.  

 Ke studiu mohou být přijati uchazeči na 1. až 30. místě.  

 V případě rovnosti bodů rozhodují výsledky testů (1. počet bodů z testu z matematiky, 2. součet procentuálních 

podílů dosaženého počtu bodů z maximálně dosažitelného počtu bodů za komplex úloh z matematiky A – čísla a 

početní operace).  

 V případě odvolání bude ředitel školy ctít pořadí. 

 Termín přijímacích zkoušek: 

17. a 18. dubna 2023 

 

30. ledna 2023 Mgr. Miroslav  V á v r a 

 ředitel školy v. r.  



 
 

V souladu s § 60 odst. 3 zákona č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělání stanovuji následující kritéria přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2023/2024.  

Nástup 1. září 2023.  

 

Kritéria pro přijetí do čtyřletého gymnázia – 1. kolo 

 Výsledky testů z matematiky (maximálně 50 bodů) a českého jazyka a literatury (maximálně 50 bodů) připravené 

společností Cermat – celkem maximálně 100 bodů.  

 Následně bude přihlédnuto:  

1) k prospěchu na ZŠ – průměr z průměrů známek za 1. pololetí a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. 

ročníku (max. 15 b.): 

1,00–1,09 – 15 b.  1,10–1,19 – 10 b.  1,20–1,29 – 5 b.  1,30 a více – 0 b. 

2) k výsledkům soutěží: uchazeči, kteří doloží své úspěchy v olympiádách a soutěžích organizovaných MŠMT 

konaných ve školních rocích 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (u soutěží předmětových – 1. až 

3. místo v okresním kole, případně lepší umístění – účast v krajském či celostátním kole, u soutěží 

zájmových, tedy sportovních a uměleckých – 1. místo v krajském kole, příp. do 3. místa v kole celostátním). 

Bodové zvýhodnění max. 5 bodů pro každého, kdo doloží alespoň jedno takové umístění. 

 Součet bodů (maximálně 120 b.) dle výše uvedených kritérií vytvoří pořadí.  

 Ke studiu budou přijati uchazeči na 1. až 30. místě.  

 V případě rovnosti bodů rozhodují výsledky testů (1. celkový součet bodů z obou testů, 2. počet bodů z testu 

z matematiky, 3. součet procentuálních podílů dosaženého počtu bodů z maximálně dosažitelného počtu bodů za 

komplex úloh z českého jazyka a literatury A – pravidla českého pravopisu a matematiky A – čísla a početní 

operace).  

 V případě odvolání bude ředitel školy ctít pořadí. 

 Termín přijímacích zkoušek: 

13. a 14. dubna 2023 

 

Kritéria pro přijetí do čtyřletého gymnázia – 1. kolo pro cizince, kteří přišli do ČR po 25. únoru 2022 a předloží 

spolu s přihláškou doklad o dočasné ochraně. 

 Pohovory v českém jazyce, kterými se ověří schopnost vzdělávat se v českém jazyce. 

Kdo prokáže schopnost vzdělávat se v českém jazyce při pohovoru, platí pro něj následující kritéria: 

 Výsledky testů z matematiky (maximálně 50 bodů) připravené společností Cermat – celkem maximálně 50 bodů.  

 Následně bude přihlédnuto:  

1) k prospěchu na škole, do které chodil v 1. pololetí školního roku 2022/2023 – průměr známek převedených na 

stupnici používanou v ČR (max. 15 b.): 

1,00–1,09 – 15 b.  1,10–1,19 – 10 b.  1,20–1,29 – 5 b.  1,30 a více – 0 b. 

2) k výsledkům soutěží: uchazeči, kteří doloží své úspěchy v olympiádách a soutěžích organizovaných MŠMT 

konaných ve školních rocích 2021/2022, 2022/2023 (u soutěží předmětových – 1. až 3. místo v okresním 

kole, případně lepší umístění – účast v krajském či celostátním kole, u soutěží zájmových, tedy sportovních 

a uměleckých – 1. místo v krajském kole, příp. do 3. místa v kole celostátním). Bodové zvýhodnění max. 5 

bodů pro každého, kdo doloží alespoň jedno takové umístění. 

 Součet bodů (maximálně 70 b.) dle výše uvedených kritérií vytvoří pořadí.  

 Ke studiu mohou být přijati uchazeči na 1. až 30. místě.  

 V případě rovnosti bodů rozhodují výsledky testů (1. počet bodů z testu z matematiky, 2. součet procentuálních 

podílů dosaženého počtu bodů z maximálně dosažitelného počtu bodů za komplex úloh z matematiky A – čísla a 

početní operace).  

 V případě odvolání bude ředitel školy ctít pořadí. 

 Termín přijímacích zkoušek: 

13. a 14. dubna 2023 

 

 

30. ledna 2023 Mgr. Miroslav  V á v r a 

 ředitel školy v. r. 


