
 

Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 GYMNÁZIUM 
 

doba studia: 4 roky    bude přijato maximálně 60 uchazečů (2 třídy) 
 

Pro všechny studenty je jedním z kritérií přijímacího řízení pro školní rok 23/24 výsledek jednotné 

přijímací zkoušky (dále jen JPZ) stanovené na základě § 60 odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 
 

Pořadí bude sestaveno dle následujícího bodového hodnocení (celkem 165 bodů): 

1) Za výsledek testu z matematiky v JPZ uchazeč získá 0-50 bodů. 

2) Za výsledek testu z českého jazyka a literatury v JPZ uchazeč získá 0-50 bodů. 

3) Za prospěch na posledních třech vysvědčeních uvedených na přihlášce (1. pololetí 9. ročníku, obě pololetí 

8. ročníku) uchazeč získá 0-50 bodů. 

Maximální počet 50 bodů získá ten, kdo má na všech třech vysvědčeních samé výborné. Za KAŽDOU dvojku 

bude odečten 1 bod a za KAŽDOU trojku 2 body (nezapočítávají se známky z „výchov“).  

4) bonusové body: za níže uvedené aktivity mohou studenti získat 0-15 bodů.  

• 15 bodů − získá ten uchazeč, který má samé jedničky na všech vysvědčeních (6. - 9. třída). 

• 15 bodů − získá ten uchazeč, který se umístil na 1. - 3. místě v krajském kole soutěží(*) 

• 10 bodů − získá ten uchazeč, který má na vysvědčeních za poslední tři pololetí dohromady nejvýše jednu dvojku 

(1. pololetí 9. ročníku, obě pololetí 8. ročníku). 

• 10 bodů − získá ten uchazeč, který se umístil na 1. - 3. místě v okresním kole soutěží(*) 

• 5 body − získá ten uchazeč, který má na vysvědčeních za poslední tři pololetí dohromady nejvýše dvě dvojky  

(1. pololetí 9. ročníku, obě pololetí 8. ročníku). 

Bonusové body se nesčítají, započítává se pouze nejvyšší počet získaných bonusových bodů. 
 

Minimální počet bodů nutných k přijetí je 70. 
 

Pomocná kritéria při rovnosti bodů: 

1. - Počet bodů za test z matematiky. 

2. - Počet bodů za test z českého jazyka a literatury. 

3. - Počet bodů za prospěch. 

4. - Procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy v testu z ČJL. 

5. - Procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy v testu z M. 
 

(*) Přehled hodnocených soutěží: 

Matematická olympiáda (Z 7,8, 9), Olympiáda v českém jazyce (I. kategorie), Fyzikální olympiáda (E, F), Biologická olympiáda (C,D), Dějepisná 
olympiáda, Zeměpisná olympiáda (C), Chemická olympiáda (D), Soutěže v cizích jazycích – AJ, NJ, FJ, RJ (kategorie ZŠ), Logická olympiáda 

Hodnotí se výsledky v kategoriích za 7., 8. a 9. ročník studia na ZŠ. 
 

Uchazeč doloží úspěchy v soutěžích, respektive samé výborné za 6. - 9. ročník jedním z následujících způsobů: 

. – potvrzením ze základní školy (například na zadní straně přihlášky) 

. – předložením originálů dokladů k nahlédnutí (do kanceláře gymnázia) 

. – předložením úředně ověřených kopií diplomů, respektive osvědčení 
 

Přihlášku ke studiu doručte do 1. března 2023 do 15,30 do kanceláře Gy a OA Pelhřimov v budově 

gymnázia – Jirsíkova čp. 244 (nebo ji zašlete poštou do 1. 3. 2023). 

Vysvědčení za 1. pololetí 9. třídy a obě pololetí 8. třídy nechte na přihlášce potvrdit základní školou. 

Lékařské potvrzení nepožadujeme. 
 

Druhé a další kola přijímacího řízení závisí na počtu přijatých uchazečů v kole prvním (nemusí být tedy 

vyhlášeno) 
 

Poznámka 1 (pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí): 

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při 

přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka (českého jazyka a 

literatury). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem. 

U těchto uchazečů vytvoří ředitel školy ve spolupráci s „Centrem“ redukované hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého 

jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů. 
 

Poznámka 2 (podpůrná opatření): 

Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky pro jednotnou zkoušku neupravují.  

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení podle § 16 odst. 4 

školského zákona, které uchazeč odevzdává společně s přihláškou ke vzdělávání.  
 

Poznámka 3 (Lex Ukrajina): 

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným 

invazí vojsk Ruské federace se při přijímacím řízení 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého 

jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Pořadí těchto uchazečů v 

redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů. 
 

 

V Pelhřimově 31. 1. 2023      Aleš Petrák,  

                                                                                                      ředitel školy  


