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Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku osmiletého cyklu  

oboru 79-41-K/81 Gymnázium zaměření OZON  

pro školní rok 2021-22 

 
Kritéria jsou stanovená podle § 59 a násl. a § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) 

v platném znění, zákona č. 243/2008 Sb., vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění 

a podle § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb. o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti 

s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2. 

 

1. Do prvního ročníku oboru 79-41-K/81 Gymnázium, zaměření OZON, denní forma vzdělávání, 

bude přijato 16 žáků. Uchazeč podává přihlášku pro daný obor a zaměření. V případě, že nebude 

v 1. kole vybrán dostatečný počet uchazečů, budou pro zbývající místa vyhlášena další kola 

přijímacích zkoušek. 

2. Pro 1. kolo přijímací zkoušky jsou stanoveny dva termíny: 14. 4. a 15. 4. 2021.  

3.  V přijímacím řízení bude ředitel školy hodnotit u uchazečů níže uvedeným způsobem následující 

skutečnosti: 

a) znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání, 

b) výsledek jednotné přijímací zkoušky,  

c) další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 

Zdravotní potvrzení nevyžadujeme. 

 

ad a) Do celkového bodového skóre se započítává průměrný prospěch z rozhodných vysvědčení ze 

základní školy, a to:  

 z 1. pololetí 4. třídy (maximum 50 bodů) a  

 z 1. pololetí 5. třídy (maximum 50 bodů), vždy samostatně.  

Do průměru známek se nezapočítává známka z chování. 

 

Počet bodů za každé vysvědčení se vypočítá zvlášť. Maximální počet bodů za každé vysvědčení je 50, 

což odpovídá průměru 1,0. Průměru 1,5 odpovídá 25 bodů. Průměr známek 2,0 a nižší bude 

ohodnocen 0 body. Ostatní průměry budou přepočítány na body úměrně těmto hodnotám.  

 

Uchazeč, který bude na vysvědčení z 1. pololetí 4. ročníku nebo 1. pololetí 5. ročníku hodnocen  

 jednou známkou dobrý (3), bude mít odečteno z celkového součtu 10 bodů v daném pololetí, 

 dvěma a více známkami dobrý (3), bude mít odečteno z celkového součtu 25 bodů v daném 

pololetí, 

 jednou nebo více známkami dostatečný (4), bude mít odečteno z celkového součtu 50 bodů 

v daném pololetí. 

Do celkového hodnocení za každé pololetí se započítá nejhorší bodový výsledek. 

 

ad b) Všichni uchazeči vykonají zkoušky centrálně zadávaných jednotných zkoušek z: 

 českého jazyka (maximum 100 bodů),  

 matematiky (maximum 100 bodů). 

Do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testu pro každý předmět zvlášť. Body se 

matematicky zaokrouhlí na setiny. 




