
 

 

Gymnázium Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace  

Kritéria přijímacího řízení   

do čtyřletého (7941K/41)  i osmiletého (7941K/81)  studia 

školní rok  2019/2020 

1. Všichni uchazeči mají povinnost vykonat centrálně zadávanou přijímací zkoušku formou 

jednotného testu z českého jazyka a matematiky.  

2. Test se koná pro uchazeče o čtyřleté studium  v termínech 14. a  15. dubna 2020, pro 

uchazeče o osmileté studium  16. a 17. dubna 2020.                                                                                               

Náhradní termíny pro oba typy studia jsou  13. a 14. května 2020 (pořadí termínů musí být 

dodrženo). 

3. Uchazeč o studium (osmileté i čtyřleté) může získat celkem maximálně 100 bodů. Hodnocení 

výsledků přijímacího řízení: 

o Výsledek didaktického testu z matematiky – váha 40% 

o Výsledek didaktického testu z českého jazyka – váha 40% 

o Prospěch ze základní školy – váha 10%  

 

Průměr  1,00      10 bodů 
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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 body 

Do průměru 1,70 včetně 3 body 

Do průměru 1,80 včetně 2 body 

Do průměru 1,90 včetně 1 bod 

Vyšší průměr než 1,90 0 bodů 

 

 



 

 

o Účast na vědomostních soutěžích a předmětových  olympiádách v aktuálním a 

předchozím ročníku – váha 5% 

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) – váha 5% 

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 do celkové výše max. 5 bodů. 

4. Přepočet celkových výsledků přijímacího řízení:  

PMAT * 0,4 + PČEJ * 0,4 + PZŠ * 0,1 + PS * 0,05 + PZ * 0,05 

(PMAT je procentuální výsledek z didaktického testu z matematiky, PČEJ  je procentuální 

výsledek z didaktického testu z českého jazyka, PZŠ  prospěch ze základní školy, PS účast 

v soutěžích, PZ zájmová činnost) 

5. V případě shody bodů rozhodují pomocná kritéria: 

1. Vyšší úspěšnost v tzv. „komplexech úloh“ jednotných testů. Komplexem úloh se 

rozumí skupina uzavřených i otevřených úloh z jednotných testů, které ověřují 

určitou oblast vědomostí a dovedností uchazeče.  

i. Matematika  – závislosti a vztahy, práce s informacemi a daty 

ii. Český jazyk – porozumění textu 

2. Známka z matematiky na posledním vysvědčení 

3. Známka z anglického jazyka na posledním vysvědčení 

6. Ke studiu může být přijat pouze žák, který na žádném z vysvědčení  předkládaných  

k přijímacímu řízení neměl známku  4 či 5.  

7. Uchazečům se SVP budou na základě doporučení ze ŠPZ upraveny podmínky podle §13 

vyhlášky č. 353/2016 Sb. K tomuto doporučení je nutný informovaný souhlas uchazeče nebo 

zákonného zástupce učiněný v ŠPZ. Pro použití PC nebo asistence musí být informovaný 

souhlas učiněn ve škole nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky.  

 



 

 

8. Do prvního ročníku čtyřletého i osmiletého studia bude přijato shodně maximálně po 30 

žácích  (29 + 1 na odvolání). 

9. Přihlášky ke vzdělávání k dennímu studiu na střední škole podává uchazeč nebo zákonný 

zástupce uchazeče na tiskopisu předepsaném MŠMT do 2. března 2020. Prospěch ze základní 

školy musí být potvrzen ředitelstvím ZŠ. Tiskopis lze stáhnout na stránkách MŠMT 

(http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-

vzdelavani-a-vzdelavani-v-1), CERMAT (https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-

prijimaci-zkouska-2019/prihlasky-na-ss), nebo na www.gmh.cz (Zájemce o studium > 

Přijímací řízení).   

10. Součástí přihlášky mohou být diplomy nebo osvědčení o účasti v předmětových soutěžích. 

Tyto přílohy je možné odevzdat s přihláškou ke studiu do 2.3.2020 nebo samostatně, 

nejpozději však do 31. března 2020. 

11. Kritéria přijímacího řízení jsou vytvořena na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon, 

poslední změny přijímacího řízení schváleny zákonem č. 178/2016 Sb., další změny zákonem 

č. 101/2017 Sb. a č. 222/2017 Sb.), vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke 

střednímu vzdělávání a  vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků s SVP a žáků nadaných. 

Další právní předpisy týkající se přijímacího řízení: nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě 

oborů vzdělání, zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád), zákon č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).  


