
 

Kritéria přijímacího řízení Gymnázia Kroměříž 

pro školní rok 2022/2023 
 

Osmileté vzdělávání: obor 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání 
 

Kritéria přijímacího řízení pro stanovení pořadí uchazečů o studium na Gymnáziu Kroměříž 

pro školní rok 2022/2023, 1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání, 1. termín 

19. dubna 2022, 2. termín 20. dubna 2022: 

 

1. Do prvního ročníku oboru 79-41-K/81 Gymnázium bude přijato 60 nejlepších uchazečů včetně 

4 kladně vyřízených odvolání. Uchazečům jsou přidělena registrační čísla, pod nimiž jsou 

evidováni během celého přijímacího řízení. 

2. Uchazeči, kteří si podali přihlášku ke studiu v 1. kole, budou přijímáni na základě výsledků 

přijímacího řízení. Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě součtu získaných bodů 

v jednotlivých položkách a) a b). Uchazeč může maximálně získat 150 bodů. 

a) prospěchové výsledky na ZŠ  

- 40 bodů získá uchazeč, jehož průměr za 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku bude 2,00; 

20 bodů získá uchazeč, jehož průměr za 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku bude nejhorší 

ze zúčastněných, 

- žák může získat maximálně 40 bodů za prospěchové výsledky ze ZŠ, 

b) bodové hodnocení z písemného testu z českého jazyka a literatury a z matematiky  
(v přijímacím řízení v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška 

z českého jazyka a literatury a z matematiky) 

matematika – max. 50 bodů 

český jazyk – max. 50 bodů 

- žák může získat maximálně 100 bodů za hodnocení z jednotných testů. 

c) za vědomostní olympiády nebo soutěže organizované MŠMT ve školním roce 2020/2021 a 

2021/2022   

okresní kolo:  1. místo 3 body, 2. místo 2 body, 3. místo 1 bod   

krajské kolo: 1. místo 5 bodů, 2. místo 4 body, 3. místo 3 body 

- započítá se jedno umístění z každé olympiády nebo soutěže (maximálně ze dvou), a to nejvyšší,   

- kopie diplomů potvrzující úspěchy uchazeče za vědomostní olympiády nebo soutěže pro žáky  

4. a 5. tříd musí být doloženy nejpozději 20. dubna 2022,  

- žák může získat maximálně 10 bodů za vědomostní olympiády nebo soutěže. 
3. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje  

o jejich přijetí pořadí podle výsledků přijímacího řízení. V případě rovnosti bodů u dvou nebo 

více uchazečů, rozhodnou o jejich pořadí tato subkritéria: 

1. získané body v testu z matematiky  

2. získané body v testu z českého jazyka a literatury 

3. počet získaných bodů v testu z otevřených úloh z matematiky 

4. počet získaných bodů v testu z otevřených úloh z českého jazyka 

5. získané body za hodnocení prospěchu ze základní školy. 

4. Přijímací řízení do prvního ročníku oborů středního vzdělávání se řídí § 60 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

5. Osobám, které získaly předchozí vzdělávání ve škole mimo území České republiky, 

se promíjí při přijímacím řízení jednotný test z českého jazyka a literatury, a to na základě 

písemné žádosti zákonného zástupce podané s přihláškou ke studiu řediteli školy. Znalost 

českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, ověří škola rozhovorem.  

O pořadí uchazeče se rozhodne na základě výsledku testu z matematiky. Uchazeč bude zařazen 



 

v rámci pořadí uchazečů konajících obě zkoušky na takové místo, které odpovídá jeho umístění 

v testu z matematiky.  

6. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení 

podmínek pro konání jednotné zkoušky, a to na základě vyjádření školského poradenského 

zařízení. Vyjádření se dokládá společně s přihláškou ke studiu řediteli školy. 

7. Žákovi, kterému nebylo vydáno vysvědčení podle § 27 odst. 3, § 30 odst. 1, § 31 odst. 5, vyhlášky 

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, budou 

prospěchové výsledky za neuvedený ročník vyjádřeny průměrem 1,00. Doklad od poradenského 

zařízení o mimořádném nadání žáka se přikládá k přihlášce. 

8. Doklad o hodnocení prospěchu žáka, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole, 

doloží zákonný zástupce současně s přihláškou ke studiu úředně ověřený a v českém překladu. 

Prospěchové výsledky uvedené v dokladu od poskytovatele vzdělávání převede ředitel školy  

na bodové hodnocení, viz odst. 2 písm. a). 

9. Druhé kolo a další kola přijímacího řízení se konají pouze v případě, že nebude naplněn počet 

uchazečů přijatých v 1. kole.  

 

 

V Kroměříži 31. 1. 2022    Mgr. Josef Havela, ředitel školy 
 


