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Kritéria pro přijetí k osmiletému studiu na Gymnáziu Třebíč od školního roku 2023/2024 

Přijímací zkoušky pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41K/81 od školního roku 2023/2024 se 

budou konat formou jednotné přijímací zkoušky, která je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

1. Skladba přijímací zkoušky 

1.1 Didaktický test z předmětu český jazyk a literatura (ČJL) a předmětu matematika a její aplikace (MA), 

který připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT 

1.2 Hodnocení prospěchu ze ZŠ za 1. pololetí šk. roku 2022/2023 ověřené základní školou 

1.3 Hodnocení dosažených úspěchů v soutěžích 

2. Kritéria pro přijetí 

2.1 Maximální počty dosažených bodů: 

 zkouška z českého jazyka a literatury    50 bodů 

 zkouška z matematiky a jejích aplikací    50 bodů 

 hodnocení prospěchu ze ZŠ             5 bodů 

 úspěchy v okresních kolech znalostních soutěží žáků 5. tříd  20 bodů 

2.2 Výsledky ze základního vzdělávání: 

 průměrný prospěch na vysvědčení za 1. pololetí  5. třídy   max. 5 bodů 

(1,00 = 5 b., 1,01–1,12 = 4 b., 1,13–1,24 = 3 b., 1,25–1,36 = 2 b., 1,37–1,50 = 1 b.) 

2.3 Umístění uchazeče v okresním kole znalostních soutěží se převádí na bodové hodnocení následovně: 

za umístění na 1. až 3. místě bude uchazeči přiděleno 10 bodů, za umístění na 4. až 6. místě bude 

uchazeči přiděleno 5 bodů, za umístění na 7. až 10. místě budou uchazeči přiděleny 3 body.  

2.4 Hlavním kritériem pro stanovení pořadí uchazečů je součet bodů (celkem maximálně 125 bodů). 

2.5 V případě rovnosti bodů rozhodují o pořadí následující kritéria v tomto pořadí:  

a) součet výsledků testů jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a  matematiky 

b) výsledek testu jednotné přijímací zkoušky z matematiky 

c) výsledek testu jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka 

2.6  Požadované minimum bodů pro úspěšné složení zkoušky je získání 30 bodů celkem.  Nedosažení 

tohoto minimálního počtu bodů znamená, že uchazeč nesplnil kritéria pro přijetí ke studiu. 

2.7 Při přijímání uchazečů s cizím státním občanstvím a uchazečů s českým státním občanstvím, kteří získali 

předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, bude škola postupovat podle § 20, zákona č. 561/2004 Sb. 

(školský zákon) a vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění. 

2.8 Ke studiu bude přijato nejvýše 30 uchazečů. 
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