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Kritéria hodnocení pro uchazeče přijímané v 1. kole přijímacího 
řízení pro čtyřleté studium 79-41-K/41 Gymnázium pro školní rok 

2017/2018 

Uchazeči budou konat v rámci centrálního zadávání jednotné didaktické testy z matematiky (MAT) 
a  z  českého jazyka a literatury (ČJL). Podrobné informace o těchto zkouškách najdete na stránkách 
CERMATu: http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html 
 
Hodnotící kritéria 
Uchazeči budou přijímáni na základě bodového hodnocení jednotlivých částí přijímacího řízení. 
Maximální počet bodů dosažitelný u jednotlivých částí přijímacího řízení je uveden v následující 
tabulce. 
 

Části přijímacího řízení Maximální možný počet bodů 

1. 
Didaktický test z českého jazyka a literatury (ČJL) 50 

Didaktický test z matematiky (MAT) 50 

2. Hodnocení z předchozího vzdělávání (P) 42 

Celkem (ČJL + MAT + P) 142 

 
Hodnocení z předchozího vzdělávání (P) 
Hodnotí se průměrný prospěch z povinných i volitelných předmětů (zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa) na vysvědčení za 1. (P1) a 2. (P2) pololetí 8. třídy a 1. (P3) pololetí 9. třídy. Do průměrného 
prospěchu se nepočítá známka z chování.  
Body za prospěch jsou vypočítány dle vzorce: P = 42 - (P1 + P2 + P3 - 3) * 15 
V případě záporného výsledku nezíská uchazeč žádný bod. 
 
Podle dosaženého součtu bodů jednotlivých částí přijímacího řízení se vytvoří celkové pořadí. Přijato 
bude max. 90 uchazečů s nejvyšším počtem bodů. 
 
Při rovnosti dosažených bodů, bude konečné pořadí uchazečů stanoveno na základě dílčích kritérií 
aplikovaných v tomto pořadí: 
1. vyšší počet bodů v testu z matematiky 
2. vyšší počet bodů v testu z českého jazyka a literatury 
3. průměr známek z matematiky za poslední 3 klasifikační období na ZŠ 
4. průměr známek z českého jazyka za poslední 3 klasifikační období na ZŠ 
5. průměr známek z anglického jazyka za poslední 3 klasifikační období na ZŠ 
 

Uchazeč, který k přihlášce ke studiu přiloží odborný posudek školského poradenského zařízení 
(pedagogicko-psychologické poradny) o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění 
obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky, vykoná tuto 
zkoušku v souladu s doporučením školského poradenského zařízení (vyhl. č. 353/2016 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách). 
 
V Opavě dne: 17. 1. 2017 
 
 
Ing. Milada Pazderníková, v. r.  
ředitelka školy 


