Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace

KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
pro šk. rok 2022/2023 – osmileté studium
Všeobecná ustanovení
Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích
zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku
oboru vzdělání 79-41-K/81 pro školní rok 2022/2023 (otevřena bude jedna třída 1. ročníku osmiletého
studia – obor 79-41-K/81 Gymnázium - bude přijato maximálně 30 uchazečů).
1.

2.
Složení přijímacího řízení:
Přijímací řízení je složeno ze tří částí (zákon č. 561/2004 Sb., § 60, odst. 13):
V 1. kole přijímacího řízení hodnotí ředitelka školy uchazeče podle
1. hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
2. výsledků hodnocení dosaženého při přijímací zkoušce, a
3. dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (umístění
v olympiádách a soutěžích).
Přijímací zkoušky 1. kola se budou konat v termínech 19. a 20. 4. 2022
3.
Hodnocení výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého studia:
1. Průměrný prospěch ze tří předmětů (ČJ, CJ, M) v 2. pololetí 4. ročníku (P1) a v 1. pol. 5. roč. (P2)
ZŠ. Dále podle vzorce:
(4 - P1 - P2) x 5
max. 10 bodů
Výsledek bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa.
2. Přijímací zkouška se koná formou centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a
českého jazyka a literatury připravených společností CERMAT dle aktuálních pokynů (test z M
v trvání 70 min a test z ČJ v trvání 60 min). Budou obsahovat otevřené i uzavřené úlohy. Žák tyto
zkoušky vykoná na těch školách, které uvedl na přihlášce (19. 4. na první škole, 20. 4. na druhé škole).
Uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech, pokud podá dvě přihlášky ke
vzdělávání. Pokud podá pouze 1 přihlášku, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.
Výsledky těchto centrálních zkoušek budou oznámeny oběma školám, na které se žák hlásí, do
celkového hodnocení bude uchazeči započítán vždy lepší z výsledků jednotlivých testů. Vzhledem
k aktuální situaci může MŠMT a Cermat upravit podmínky konání přijímacích zkoušek.
Hodnocení výsledků přijímacích testů z M a ČJ:
M
max 50 bodů
ČJ
max 50 bodů
max. 100 bodů
Všechny informace o obsahu, formě a organizaci centrálně zadávaných zkoušek jsou publikovány
na stránkách http://www.cermat.cz .
3. Uchazeč může získat další body do hodnocení dle těchto kritérií:
za každé umístění v okresním kole Pythagoriády do 10. místa ve 4. či 5. ročníku ZŠ

10 bodů

za každé umístění v okresním kole olympiád M do 10. místa ve 4. či 5. ročníku ZŠ

10 bodů

Uchazeči bude dle těchto podmínek započítáno maximálně 40 bodů.
Účast, popřípadě dosažené výsledky, je zapotřebí doložit originální výsledkovou listinou nebo
originálem diplomu nebo ověřenou kopií těchto dokladů. V případě, že nebudou tyto skutečností
průkazně doloženy, nebude k nim v rozhodovacím řízení přihlíženo. Jiné skutečnosti nebudou bodově
hodnoceny.
Všichni uchazeči budou konat přijímací testy z M a ČJ. Součet bodů ze všech tří částí pak
stanoví pořadí, dle kterého bude v 1. kole přijato maximálně 30 uchazečů. V případě stejného
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celkového bodového součtu ze všech částí PZ rozhodnou o celkovém pořadí další pomocná kritéria
v pořadí:
1. vyšší součet dosažených bodů z přijímacích testů z M a ČJ,
2. více dosažených bodů z přijímacího testu z M
3. více dosažených bodů z otevřených úloh z přijímacího testu z M
4. los
přičemž další bod se bere do úvahy pouze tehdy, nebylo-li rozhodnuto dle bodu předcházejícího.
Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami
V případě doporučení školského poradenského zařízení upravujeme podmínky v přijímacím řízení
podle tohoto doporučení a ve spolupráci s CERMATEM také podle tohoto doporučení zkušební
dokumentaci. Doporučení musí být součástí přihlášky ke studiu.
U uchazečů jiné národnosti, kteří v souladu s právními předpisy nekonají test z českého jazyka a
literatury, se použije tzv. redukované pořadí – cizinec získá pro celkové hodnocení takové bodové
hodnocení z jednotných přijímacích testů, jaké odpovídá dvojnásobku jeho výsledku v testu z
matematiky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola
u těchto osob ověří rozhovorem.
Uchazeči, kteří se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v řádných termínech 1. kola nedostaví a svoji
neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací
zkoušku, budou písemně pozváni k náhradnímu termínu přijímacích zkoušek (10. 5. či 11.5. 2022).
Odvolání
Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení bude totožný s počtem žáků, kteří se ze
závažných důvodů omluví z řádného termínu a pro něž je stanoven náhradní termín přijímací zkoušky.
Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat do 3 dnů od
doručení tohoto rozhodnutí, stanovených ustanovením § 60, odst. 19, zákona č. 561/2004 Sb.,
v platném znění, v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní
řád), v platném znění, prostřednictvím ředitelky Gymnázia Tišnov, příspěvková organizace, ke
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí,
jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba
uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro
doručování. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu
ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení,
jež mu předcházelo.
4.

V Tišnově 24. 1. 2022

PhDr. Barbora Holubová
ředitelka školy

2

