
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – první 

kolo – osmileté studium 
 

Ředitelka Gymnázia Kladno, nám. E. Beneše 1573 podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb. 

v platném znění (školský zákon), vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 

2022/2023 a stanovuje pro toto přijímací řízení jednotná kritéria takto: 

 

Do denní formy oboru studia Gymnázium osmileté (KKOV: 79-41-K/81) bude přijato 30 

žáků. Podmínkou pro přijetí je minimálně 30% 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.–30. místě. 

Předpokladem pro přijetí je úspěšné dokončení 5. 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 písemných 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 prospěch ze ZŠ (maximálně 27 bodů). 

Uchazeč může získat maximálně 127 bodů. 

 

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

zkoušky a z bonifikace prospěchu na ZŠ. 

 

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 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 modře či černě píšící propisovací tužka, u testu z MAT navíc 

obyčejná tužka a rýsovací potřeby. 

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

Minimální bodový zisk je 30 bodů (v součtu za oba testy). 

 

Prospěch ZŠ 
Za vysvědčení 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku z předmětů – český jazyk, cizí jazyk a 

matematika získá uchazeč body navíc dle následujícího klíče: 
za každou jedničku + 3 body, za každou dvojku +2 body, za každou trojku +1bod a každou 

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

Uchazeč může tedy získat maximálně 27 bodů za prospěch. 

 

 



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 5. třídy, 1. pololetí 4. 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 28. 1. 2022. 

V Kladně dne 28. 1. 2022 

 

RNDr. Milena Minaříková v.r. 

ředitelka školy 

 

 

 


