
Kritéria přijímacího řízení a informace o počtu přijímaných žáků ke studiu na Gymnáziu a Střední odborné 

škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365 v oboru vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium pro školní rok 2023/24 

 

I.  Přijímací zkouška 

Všichni uchazeči vykonají jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury (17. 4. 2023 resp. 

18. 4. 2023).  Zohledněn bude i prospěch dosažený na ZŠ. Celkový bodový zisk bude vypočítaný ze vzorce 

 

ČJ+M+ZŠ 

ZŠ = (5-P1)+(5-P2)*2+(5-P3)*3+(5-C1)+(5-C2)+(5-C3)*2+(5-M1)+(5-M2)+(5-M3)*2  

kde: 

 ČJ počet bodů z přijímací zkoušky z ČJ   (možno získat max. 50 bodů) 

 M počet bodů z přijímací zkoušky z M   (možno získat max. 50 bodů) 

 ZŠ počet bodů za dosažený prospěch na ZŠ  (možno získat max. 56 bodů)  

  

 P1 průměr vysvědčení ZŠ (pololetí 6. ročníku) 

 P2 průměr vysvědčení ZŠ (konec 6. ročníku) 

 P3 průměr vysvědčení ZŠ (pololetí 7. ročníku) 

 C1 známka z ČJ (pololetí 6. ročníku) 

 C2 známka z ČJ (konec 6. ročníku) 

 C3 známka z ČJ (pololetí 7. ročníku) 

 M1 známka z M (pololetí 6. ročníku) 

 M2 známka z M (konec 6. ročníku) 

 M3 známka z M (pololetí 7. ročníku) 

 

Uchazeč může dosáhnout maximálně 156 bodů. 

 

Uchazeč splní podmínku úspěšného složení přijímací zkoušky, jestliže dosáhne celkem 60 a více bodů. Podle 

bodového hodnocení přijímací zkoušky bude stanoveno pořadí uchazečů. V případě, že se uchazeč ke zkoušce 

z vážných důvodů nedostaví (dle zák. 561/2004 Sb. v platném znění, § 60c, odst. 3), bude ponecháno 1 místo pro 

jeho případné přijetí po vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu, pokud dosáhne lepšího bodového 

hodnocení než uchazeči konající zkoušku v řádném termínu.  

 

Při rovnosti dosažených bodů platí tato doplňková kritéria: 

1) vyšší součet bodů z písemných prací z matematiky a českého jazyka a literatury 

2) lepší celkový průměrný prospěch za I., II. pololetí šestého ročníku a I. pololetí sedmého ročníku na ZŠ 

3) lepší průměrný prospěch uchazeče dosažený v I. pololetí sedmého ročníku ZŠ 

4) los 

 

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami bude postupováno u přijímací zkoušky dle doporučení 

školského poradenského zařízení (vyhláška 353/2016 Sb., § 13 odst. 1). K přihlášce je proto třeba doporučení 

školského poradenského zařízení doložit! 

 

II.  Počty přijímaných žáků   

Ve školním roce 2023/2024 přijmeme 20 žáků (1 třídu) do oboru vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium. V případě 

malého počtu odevzdaných zápisových lístků (12 a méně) bude přijímací řízení zastaveno a obor nebude otevřen. 

 

III. Předpoklady (podmínky) pro přijetí 

Podmínkou přijetí je doložení úspěšného ukončení 7. ročníku ZŠ (§ 61 odst. 2 školského zákona) a potvrzení zájmu 

uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku (§ 60g odst. 7 školského zákona). 

 

IV. Upozornění 

Uchazeč, který se z řádně doložených vážných důvodů nemohl dostavit ke zkoušce ve stanoveném termínu a svoji 

neúčast omluví nejpozději do 3 dnů po termínu konání přijímací zkoušky, vykoná přijímací zkoušku v náhradním 

termínu 10. 5. 2023 pro 1. termín nebo 11. 5. 2023 pro 2. termín.  

  

Moravské Budějovice 20. 1. 2023       

 

 

Mgr. František Dubský v. r. 

ředitel školy 


