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Kritéria přijímacího řízení platná pro 1. kolo přijímacího řízení 
pro školní rok 2021/2022 

 
 
Ředitel Masarykova gymnázia, Příbor, příspěvkové organizace, podle §60 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium pro 
školní rok 2021/2022. Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle: 

1) výsledků jednotných testů z ČjL, M 
a) Český jazyk a literatura   max. počet bodů: 50 bodů 
b) Matematika      max. počet bodů: 50 bodů   max. celkem 100 bodů 

- dolní hranice úspěšnosti pro jednotlivé testy: Český jazyk a literatura   7 bodů 
            Matematika     7 bodů 

 
2) průměrů známek ze ZŠ  8. třída - 1. pololetí, 9. třída - 1. pololetí 

- počet bodů uchazeče, jehož průměr je menší než 2, se pro každé pololetí vypočte takto:  
počet bodů = 12*(2-průměr) 
- uchazeči s průměrem 2 a větším než 2 nezískávají žádný bod    

max. počet bodů za jedno pololetí:      12 bodů   max. celkem 24 bodů 
 
3) v případě, že uchazeč bude v některém z pololetí uvedených v bodě 2 těchto kritérií (8. třída - 1. pololetí, 

9. třída - 1. pololetí) hodnocen z některého předmětu stupněm dostatečně (4) nebo nedostatečně (5), bude 
mu od celkového počtu bodů získaných v bodech 1) až 2) odečteno 75 bodů. 

 
Celkový počet bodů je dán součtem bodů dosažených v bodech 1) až 3). Maximálně dosažitelný počet bodů 
v daném kole přijímacího řízení je 124 bodů. 

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle celkového počtu dosažených bodů. Nejlepšího výsledku dosáhne uchazeč 
s nejvyšším počtem bodů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, je pro 
přijetí rozhodující jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení. Při rovnosti celkového počtu dosažených bodů 
budou postupně uplatňována následující kritéria. Lepší umístění získá uchazeč: 

1. který má vyšší bodový zisk ze základní školy (součet bodů v položkách 2 - 3 výše uvedených kritérií); 
2. který dosáhl vyššího bodového zisku v testu z matematiky; 
3. který dosáhl vyššího bodového zisku v testu z českého jazyka a literatury;  
4. jehož bodový zisk z otevřených úloh v testu z matematiky je vyšší; 
5. jehož bodový zisk z otevřených úloh v testu z českého jazyka a literatury je vyšší. 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na www.gypri.cz a ve škole.  

V Příboře dne 31. ledna 2021 

 

                 Mgr. Pavel Kerekeš 
                   ředitel školy 

http://www.gypri.cz/
http://www.gypri.cz/

		2021-01-31T14:41:40+0100
	Mgr. Pavel Kerekeš
	souhlas




