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Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace 

 

KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

pro šk. rok 2020/2021 – osmileté studium 
 

1. 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 2020/2021 (otevřena bude jedna třída 1. ročníku osmiletého studia 
– obor 79-41-K/81 Gymnázium - bude přijato maximálně 30 uchazečů). 

 

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 termínu 9. 6. 2020 od 8,15 hod. na škole, kterou má 

uchazeč uvedenu na prvním místě na Přihlášce ke studiu. 

 

3. Hodnocení výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého studia: 

1. Průměrný prospěch ze tří předmětů (ČJ, CJ, M) na konci 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. Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se koná formou centrálně zadávaných jednotných testů z 

matematiky a českého jazyka a literatury připravených společností CERMAT  (test z M v trvání 85 
min a test z ČJ v trvání 70 min). Budou obsahovat otevřené i uzavřené úlohy. V případě, že se na první 

škole JPZ nekonají, bude uchazeč zkoušku konat na škole uvedené na druhém místě Přihlášky ke 

studiu. Výsledky těchto centrálních zkoušek budou oznámeny oběma školám, na které se žák hlásí. 

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 olympiád M do 5. místa v 5. ročníku ZŠ  10 bodů 

 

Účast, popřípadě dosažené výsledky, je zapotřebí doložit originální výsledkovou listinou nebo 
originálem diplomu nebo ověřenou kopií těchto dokladů nejpozději do 9. 6. 2020 do 10,00 hod 

ředitelce Gymnázia Tišnov, příspěvková organizace. 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 
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 
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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, kteří v souladu s právními předpisy nekonají test z českého jazyka a literatury, se použije 
tzv. redukované pořadí – uchazeč 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 ředitelce školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro 

přijímací zkoušku, budou písemně pozváni k náhradnímu termínu přijímacích zkoušek (23. 6. 
2020). 

 

4. Odvolání, podání žádosti o nové rozhodnutí 

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. 

I nadále však existuje možnost jak přijmout uchazeče, který: 

• uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale 

• nebyl přijat z kapacitních důvodů. 

Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“). 

Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné 

zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo 

doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení 
rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty. 

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky: 

• existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal 

ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a 

• uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl 
být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů. 

Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků 

přijímacího řízení. Tedy vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o 

nové rozhodnutí všem uchazečům a teprve po shromáždění všech došlých žádostí může rozhodnout (je 
nutné počkat i na žádosti, které byly podány poslední den lhůty na poště). Při rozhodování upřednostní 

ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí. 

Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový 
lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek 

poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí. 

Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví. 
 

 

V Tišnově 18. 5. 2020 PhDr. Barbora Holubová 

ředitelka školy 


