
Gymnázium Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace  

Kritéria přijímacího řízení – 2. kolo 

(čtyřleté studium 79-41-K/41) 

školní rok  2018/2019 

 

1. Přijímání uchazečů ke studiu na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu 
vzdělávání a zákonem č. 500/2004 Sb. 
 
2. Druhé kolo přijímacího řízení se uskuteční dne 22. května 2019. 
 
3. Do prvního ročníku čtyřletého studia bude přijato maximálně 30 žáků. Přihlášku ke 
vzdělávání na střední škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka 
řediteli střední školy na tiskopisu předepsaném MŠMT do 21. května 2019. Prospěch ze 
základní školy musí být potvrzen ředitelem školy nebo notářsky ověřen.  
 
4. Přijímací řízení se uskuteční bez přijímacích zkoušek a pořadí uchazečů bude stanoveno 
na základě součtu bodů 

a) z prospěchu z obou vysvědčení v osmém ročníku a v pololetním 
vysvědčení devátého ročníku základní školy (viz tabulka níže) a  

b) prémiových bodů. 
 

Průměr  1,00      10 bodů 

Do průměru 1,10 včetně 9 bodů 

Do průměru 1,20 včetně 8 bodů 

Do průměru 1,30 včetně 7 bodů 

Do průměru 1,40 včetně 6 bodů 

Do průměru 1,50 včetně 5 bodů 

Do průměru 1,60 včetně 4 bodů 

Do průměru 1,70 včetně 3 bodů 

Do průměru 1,80 včetně 2 bodů 

Do průměru 1,90 včetně 1 bodů 

Vyšší průměr než 1,90 0 bodů 
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Podmínkou zařazení uchazeče do pořadí je vysvědčení bez klasifikace „dostatečný“ nebo 
„nedostatečný“.  

 

 



 

Prémiové body: 

o Účast na vědomostních soutěžích a předmětových  olympiádách v aktuálním a 
předchozím ročníku 

1 bod – účast ve školním kole 

2 body – účast v okresním kole 

3 body – účast v krajském kole 

Pozn.: U jedné konkrétní soutěže se počítá pouze účast v nejvyšším kole. Při účasti 
ve více soutěžích se body sčítají do max. 5 bodů. Účast v soutěži musí být 
doložitelná (např. diplomem). 

o Zájmová činnost (umělecká, sportovní či jiná)  

1 bod – systematicky (frekvence min. jednou týdně)  prováděná aktivita od počátků 
tohoto školního roku 

2 body – systematicky prováděná aktivita trvající delší dobu 

Aktivity musí být doložitelné (např. potvrzení trenéra, vedoucího kroužku atd.). Body 
za aktivity se sčítají o celkové výše max. 5 bodů. 

5. Podle celkového počtu bodů je uchazeč zařazen do pořadí. V případě shody bodového 
hodnocení rozhoduje průměr známek z cizích jazyků. Jestliže je i potom shoda, rozhoduje 
průměr známek z matematiky.  

6. Maximální počet bodů je 40.  

 


