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Kritéria přijímacího řízení do primy 2020/2021
Kritéria přijímacího řízení do primy 2020/2021
V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou uchazeči o osmileté studium na
Gymnáziu Židlochovice hodnoceni podle:
I. znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení základní školy (max. 5
bodů)
Pro stanovení počtu bodů přidělených uchazeči za prospěch se použije klasifikace tří
předmětů (český jazyk, povinný cizí jazyk, matematika) z 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí
5. ročníku základní školy. Za samé jedničky z daných předmětů dostane uchazeč 5 bodů, za
každou dvojku se odečítá 1 bod, za trojku 2 body. V případě, že je některá z posuzovaných
známek ve 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku základní školy známka čtyři a horší,
není pro účely přijímacího řízení za prospěch na základní škole přidělen žádný bod.
Maximální možný počet bodů získaný za znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením za
vysvědčení je 5 bodů, minimální počet bodů je 0 bodů.
II. výsledků přijímací zkoušky (max. 100 bodů)
Uchazeči vykonají v rámci jednotné přijímací zkoušky dva didaktické testy, jeden z
předmětu český jazyk a literatura (délka 60 minut), druhý z předmětu matematika a její
aplikace (délka 70 minut). Maximální možný počet získaných bodů bude celkem 100 (50 bodů
z každého testu).
III. dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti a zájmy uchazeče (max.
5 bodů)
a) Jeden bod získá uchazeč za umístění na 1., 2. nebo 3. místě v okresním, krajském nebo
celostátním kole v některé z předmětových soutěží MŠMT – typ A, a to v průběhu školního
roku 2018/2019 (4. ročníku základní školy) nebo školního roku 2019/2020 (5. ročníku základní
školy). Tyto skutečnosti uchazeč doloží prostou kopií diplomu či výsledkové listiny vydané
pořádající institucí. Vždy však musí být zřejmé, o jakou soutěž a které postupové kolo se
jedná. Na kopii výsledkové listiny musí být uveden odkaz (webová adresa), kde je možno
celou výsledkovou listinu ověřit. Potvrzení o výše uvedených skutečnostech je třeba doručit
do 1. 3. 2020 jako přílohu/přílohy přihlášky ke studiu. Pokud se předmětová soutěž MŠMT –
typ A konala po tomto termínu, je možno výsledek takové soutěže doložit osobně v kanceláři
školy nejpozději do dne konání přijímací zkoušky uchazeče.
b) Uchazeč, který v období od 1. září 2018 do 1. března 2020 vykonával sportovní činnost
alespoň jeden rok (může se jednat o jeden školní rok) jako člen sportovního oddílu nebo
pravidelně alespoň jeden rok (může se jednat o jeden školní rok) vykonával vzdělávací
uměleckou činnost v rámci ZUŠ či obdobnou činnost v zájmovém kroužku u jiné instituce,

získá za každou takovou aktivitu 1 bod. Pravidelná zájmová činnost musí být doložena
potvrzením, ze kterého jsou patrny výše uvedené skutečnosti. Vždy musí jít o činnost, kdy se
uchazeč soustavně připravoval na účast ve sportovních soutěžích pravidelným tréninkem, o
činnost se vzdělávací náplní (ZUŠ, jazykové kurzy, zájmové kroužky pořádané středisky
volného času apod.), popř. skautské, pionýrské či obdobné oddíly. Potvrzení soukromých
sportovních trenérů bez licence a soukromých učitelů a lektorů se nepřijímají. Potvrzení o
výše uvedených skutečnostech je třeba doručit co nejdříve, nejpozději 1. března 2020.
Později doručená potvrzení nebudou přijata.
Maximální možný počet bodů získaný za další skutečnosti, které osvědčují vhodné
schopnosti a zájmy uchazeče je 5 bodů, minimální počet bodů je 0 bodů.
Maximální celkový počet bodů, které může uchazeč v přijímacím řízení získat, je 110
bodů. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč, pokud získá alespoň 30 bodů. Pokud splní
podmínky přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje o jejich přijetí
pořadí stanovené na základě součtu bodů ze všech částí přijímacího řízení.
Při rovnosti bodů budou ke stanovení pořadí uchazečů použita postupně následující
kritéria:
1. celkový průměrný prospěch z předmětů český jazyk, povinný cizí jazyk a matematika
za 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku základní školy
2. průměrný prospěch z předmětů český jazyk, povinný cizí jazyk a matematika
v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ
3. průměrný prospěch z předmětů český jazyk, povinný cizí jazyk a matematika
ve 2. pololetí 4. ročníku ZŠ
4. počet bodů z testu z matematiky
5. počet bodů z testu z českého jazyka
V případě rovnosti i podle těchto kritérií, bude stanoveno pořadí na místech rozhodujících
o přijetí podle dodatečného testu, na místech nerozhodujících o přijetí pak podle losu.

19. 11. 2019

Mgr. Jan Vybíral, ředitel školy

Změny v souvislosti se současnou epidemií.
Vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve
školním roce 2019/2020 ze dne 6. května 2020 došlo ke změně trvání didaktických testů
v rámci jednotné přijímací zkoušky takto: „Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut.
Test z matematiky trvá 85 minut.“

Aktualizováno dne 18. 5. 2020

Mgr. Jan Vybíral, ředitel školy

