
 

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku Gymnázia pod Svatou Horou  

čtyřleté studium  

První řádný termín konání jednotných přijímacích zkoušek je stanoven na 3. 5. 2021.  

Druhý řádný termín konání jednotných přijímacích zkoušek je stanoven na 4. 5. 2021.   

Vstupní pohovor je stanoven pro první řádný termín na 3. 5. 2021 a pro druhý řádný termín na 

4. 5. 2021.  

1. Přijímací řízení se skládá z výsledků přijímacího testu z českého jazyka a matematiky, 

hodnocení práce na ZŠ a ze vstupního pohovoru.  

2. Hlavním kritériem pro přijetí je výsledek přijímacího testu z českého jazyka a matematiky, 

další kritéria jsou pololetní vysvědčení z deváté třídy ZŠ a vstupní pohovor.   

3. Na základě bodového hodnocení bude sestaveno pořadí (sestupně). V prvním kole přijímacích 

zkoušek budou přijati všichni uchazeči, kteří se umístí do 30. místa.  

Dodatečná kritéria pro případ stejného bodového zisku:  

a) Budou-li mít uchazeči stejný počet bodů, rozhodne o pořadí součet výsledků testu z 

českého jazyka a matematiky.  

b) V případě rovnosti výsledků v bodě a) rozhodne o pořadí průměr známek na vysvědčení z 

deváté třídy z českého jazyka, matematiky a z prvního cizího jazyka.  

c) Nerozhodne-li se podle předchozího bodu, rozhodne o pořadí nejdříve lepší známka z 

českého jazyka, pak bude přihlédnuto ke známce z matematiky, naposledy ke známce z 

prvního cizího jazyka.  

Bodové hodnocení:  

Součet výsledků testu z českého jazyka a matematiky  maximálně 600 bodů  

Vysvědčení ze ZŠ  
maximálně 300 bodů  

BODY = 400 – Průměr  100   

Vstupní pohovor  maximálně 100 bodů  

Celkem  maximálně 1000 bodů  

  

4. Pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší než ředitelem školy vyhlášený 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru 79-41-K/41 gymnázium, pak nejpozději 

do 8. března 2021 rozhodne ředitel školy, že se jednotná přijímací zkouška a pohovor nekonají 

a že všichni uchazeči budou přijati.  
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