
Gymnázium Jana Šabršuly s. r. o., Mládí 726, 735 14 Orlová - Lutyně 

Kritéria pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 

Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, stanovuje ředitelka gymnázia tato kritéria pro první kolo přijímacího řízení 

pro školní rok 2022/2023 do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté 

studium): 
 

V rámci přijímacího řízení pro jazykové zaměření je možné získat nejvýše 170 bodů, 

z toho: 

a) za výsledky jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M (kritérium č. 1) nejvýše 100 bodů, 

b) za výsledky školní přijímací zkoušky z AJ (kritérium č. 2) nejvýše 50 bodů, 

c) za výsledky předchozího vzdělávání (kritérium č. 3) nejvýše 15 bodů, 

d) za další skutečnosti (kritérium č. 4) nejvýše 5 bodů.    

 

V přihlášce ke studiu uchazeč uvede tento název oboru: 79-41-K/41 Gymnázium (cizí 

jazyky). 
 

Písemná jednotná přijímací zkouška z ČJ a M a školní přijímací zkouška z AJ se koná dne 

12. dubna 2022 (první řádný termín) a 13. dubna 2022 (druhý řádný termín). 

Termín si zvolí uchazeč zápisem školy do přihlášky. 

Do 1. ročníku školního roku 2022/2023 bude přijato maximálně 30 uchazečů.  

Kritérium č. 1 – Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky 

Každý uchazeč vykoná písemný test z matematiky a českého jazyka, který připravuje 

společnost CERMAT.   

 

Kritérium č. 2 – Školní přijímací zkouška z anglického jazyka 

Každý uchazeč, který podává přihlášku pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (cizí jazyky), 

(rozšířená výuka cizích jazyků včetně výuky vybraných předmětů v cizích jazycích na 

základě povolení MŠMT), vykoná písemný test z anglického jazyka. Test ověřuje 

výstupní znalosti úrovně A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro výuku 

cizích jazyků, testují se tak znalosti a dovednosti, které jsou očekávány po absolvování 

základní školy.        

Kritérium č. 3 – Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání 



V rámci přijímacího řízení se hodnocení provádí za níže uvedená ukončená klasifikační 

období: 1. pololetí 8. třídy, 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Škola provede výpočet 

celkového průměru za výše uvedená klasifikační období s tím, že 

1. uchazeč, který dosáhne celkového průměru v rozmezí od 1,00 do 1,30, získá 

v rámci stanoveného kritéria 15 bodů,  

2. uchazeč, který dosáhne celkového průměru v rozmezí od 1,31 do 1,50, získá 

v rámci stanoveného kritéria 10 bodů, 

3. uchazeč, který dosáhne celkového průměru s hodnotou 1,51 a výše, nezíská 

v rámci stanoveného kritéria žádný bod. 

 

Kritérium č. 4 – Další skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti a vědomosti 

uchazeče 

 Za aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění v olympiádách, 

soutěžích, projektech, zájmová činnost apod.) dokládající zájem uchazeče o studium 

může uchazeč získat nejvýše 5 bodů (uchazeč dokládá prostřednictvím prostých kopií, 

které přiloží k přihlášce). Jedná se zejména o:  

• olympiády a soutěže vyhlašované MŠMT:     školní kolo do 3. místa - 1 bod; 

okresní kolo do 3. místa - 2 body; krajské kolo do 3. místa - 4 body; celostátní 

kolo do 5. místa - 5 bodů. Vždy je hodnocen pouze jeden nejlepší úspěch. 

Kritérium č. 4 je hodnoceno na základě fotokopií diplomů, které tvoří nedílnou přílohu 

přihlášky ke studiu, případně na základě potvrzení školy o umístění v soutěžích. 

Určení výsledků  

Získané body v rámci jednotlivých kritérií se sčítají. Na základě hodnocení uchazečů 

v rámci jednotlivých kritérií bude vytvořeno pořadí uchazečů podle celkového počtu 

získaných bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí do 30. místa včetně.  

V případě rovnosti bodů je pořadí určeno následujícími pomocnými kritérii v daném 

pořadí: 

1. hodnocení prospěchu z 1. pololetí 9. třídy, 

2. hodnocení přijímací zkoušky z anglického jazyka. 

 

Další informace 

 



• škola nevyžaduje potvrzení od lékaře o způsobilosti ke studiu, 

• škola obdrží od společnosti CZVV výsledky všech uchazečů, kteří na ni podali 

přihlášku ke studiu. V případě, že tito uchazeči konali zkoušku v obou termínech 

(tj. na dvou různých školách), započítává se uchazečům do celkového hodnocení 

vždy lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a matematiky, 

• uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří v termínu do 1. března 

2022 doloží k přihlášce písemné doporučení školského poradenského zařízení, 

bude konání přijímací zkoušky uzpůsobeno dle tohoto doporučení a přílohy č. 1 

vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění, 

• podle § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., se osobám, které získaly předchozí 

vzdělání ve škole mimo území ČR, při přijímacím řízení promíjí na žádost 

přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se u těchto osob ověří 

rozhovorem. CZVV zpřístupní škole také lepší výsledek bodového hodnocení 

jednotné zkoušky z matematiky všech uchazečů, ředitel školy vytváří redukované 

pořadí všech uchazečů na základě § 14 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v 

platném znění. 

 V Orlové dne 31. ledna 2022 

 

Mgr. Jarmila Adamusová, ředitelka školy 

  

 

 


