
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – první 

kolo – čtyřleté studium 
 

 

Ředitelka školy podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon), 

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 a stanovuje pro toto přijímací 

řízení jednotná kritéria takto: 

 

Do oboru studia Gymnázium čtyřleté (KKOV: 79-41-K/41) bude přijato 90 žáků. 

Podmínkou pro přijetí je minimálně 20% úspěšnost v součtu výsledků testů 

z matematiky a českého jazyka a literatury jednotné přijímací zkoušky. Z uchazečů 

splňující tuto podmínku budou přijati ti, kteří se ve společné výsledkové listině řádného 

a náhradního termínu sestavené ze získaných bodů umístí na 1.–90. místě. 

Předpokladem pro přijetí je úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ. U cizinců dále při zahájení 

vzdělávání předložení dokladu nezbytného pro oprávněný pobyt na území ČR. 

 

V přijímacím řízení uchazeč získává body takto: 

 za výsledky testů ze vzdělávacích oborů Matematika a její aplikace a Český jazyk 

a literatura, které žák vykoná v rámci jednotné přijímací zkoušky (maximálně 

100 bodů) 

 za bonifikaci prospěchu ze ZŠ (maximálně 27 bodů) 

 za uznané umístění v soutěžích ze ZŠ (maximálně 10 bodů). 

Uchazeč může získat maximálně 137 bodů. 

 

Pro pořadí přijatých uchazečů bude určující součet bodů z testů jednotné přijímací 

zkoušky, z bonifikace prospěchu na ZŠ a z bodů za uznané soutěže. 

 

Testy z Matematiky a její aplikace (MAT) a Českého jazyka a literatury 

(ČJL) 
Testy jsou tvořené a vyhodnocované Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání 

(CERMAT). Budou vycházet z platných pedagogických dokumentů, kterými je určen obsah 

vzdělávání žáků na prvním a druhém stupni povinné školní docházky. 

Doba na vypracování testů: MAT – 70 minut, ČJL – 60 minut. U uchazečů se speciálními 

vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy podle vyjádření školského poradenského 

zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné 

přijímací zkoušky. 

U uchazeče, který postupuje podle § 20 odst. 4 školského zákona, se promíjí na základě 

žádosti jednotná zkouška z předmětu Český jazyk a literatura. Jeho znalost českého jazyka 

bude ověřena v souladu s § 60b odst. 5 ohodnoceným ústním rozhovorem s celkovým 

hodnocením: vyhovující; nevyhovující. K zařazení uchazeče do výsledného pořadí uchazečů 

poskytne CERMAT redukované hodnocení. 

Povolené pomůcky jsou pouze psací a rýsovací potřeby. 

Maximální bodový zisk je 100 bodů (50 bodů z matematiky a 50 bodů z českého jazyka). 

Minimální bodový zisk je 20 bodů (v součtu za oba testy). 

 

Prospěch ZŠ  
Za vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých,  

a) uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků 

základní školy i po splnění povinné školní docházky, 

b) uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá 

základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,  

a to z předmětů – český jazyk, matematika, cizí jazyk (u dvou jazyků vždy ten s lepším 

výsledkem) získá uchazeč body navíc podle následujícího klíče: 



za každou jedničku + 3 body, za každou dvojku +2 body, za každou trojku +1bod a za každou 

čtyřku -1 bod. U cizinců je český jazyk nahrazen rodným jazykem. 

Uchazeč může získat maximálně 27 bodů za prospěch. 

Soutěže  
U uchazečů zohledňujeme pouze soutěže, kterých se uchazeči zúčastnili od 6. ročníku do 

konce 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. 

Bonifikovány budou předmětové soutěže jednotlivců vyhlášené MŠMT ve Věstníku MŠMT 

(sešit 5/2019) pro rok 2019/2020  -  typu A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, 

A14, A15. 

Soutěže potvrzené školou (např. na přihlášce, resp. její příloze) bonifikujeme uchazeči podle 

následujícího klíče:  

 účast v okresním kole bez umístění  +2 body (body za více soutěží se nesčítají) 

 umístění v okresním kole 1. – 3. místo +4 body (body za více soutěží se nesčítají) 

 krajské kolo bez umístění   +6 bodů (body za více soutěží se nesčítají) 

 umístění v krajském kole 1. – 3. místo +8 body (body za více soutěží se nesčítají) 

 další vyšší kola soutěží   +10 bodů (body za více soutěží se nesčítají) 

V případě neúplných, nepřesných a nepotvrzených výsledků ze soutěží nebudou uvedené 

soutěže bonifikovány.  

Uchazeč může získat maximálně 10 bodů za soutěže. 

Při rovnosti celkového počtu bodů u různých uchazečů rozhodují o přijetí následující kritéria 

v tomto pořadí: 

 počet bodů získaných v testu z matematiky a její aplikace 

 počet bodů získaných v testu z českého jazyka a literatury 

 počet bodů získaných z otevřených úloh v testu z matematiky a její aplikace 

 počet bodů získaných z otevřených úloh v testu z českého jazyka a literatury 

 bonifikace prospěchu ze ZŠ 

 průměr vysvědčení v pořadí 1. pololetí 9. třídy, 2. pololetí 8. třídy, 1. pololetí 8. třídy 

 vyšší úspěšnost v komplexech úloh testu z matematiky (MA-B závislosti a vztahy, 

práce s informacemi a daty) a z českého jazyka (ČJL-C porozumění textu) v tomto 

pořadí 

 

Rozhodování končí v okamžiku, kdy jeden z případných uchazečů má lepší první další 

kritérium. 

Výše uvedené informace vycházejí z předpisů platných ke dni 15. 1. 2020. 

V Kladně dne 15. 1. 2020 

 

 

RNDr. Milena Minaříková v.r. 

ředitelka školy 


