
 

 

 Kritéria přijím acího řízení 1. kola pro školní rok 2022/2023 
 

Přijímací řízení se bude konat podle školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění účinném ode dne 27. 2. 2021; vyhlášky MŠMT 

č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění a vyhlášky č. 233/2020 

Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při 

epidemii koronaviru SARS CoV-2. 

 
 Uchazeči budou přijímáni ke studiu na základě těchto kritérií:  
 

Obor: Gymnázium 79-41-K/41, denní studium 

- všeobecně zaměřená třída, jazyková třída, MMIT třída: 

 

1. Výsledky jednotných příjímacích zkoušek:     max 100 bodů 

 Za test z českého jazyka max 50 bodů 

 Za test z matematiky max 50 bodů 

 

2. Hodnocení průměrného prospěchu žáka:     max 60 bodů 

 za 1. pololetí 8. třídy ZŠ max. 20 bodů 

 za 2. pololetí 8. třídy ZŠ max. 20 bodů 

 za 1. pololetí 9. třídy ZŠ max. 20 bodů 
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Do průměru známek se nezapočítává známka z chování a z nepovinných předmětů. 

 

V rámci těchto kritérií může uchazeč o studium získat maximálně 160 bodů. Pro přijetí je potřeba 

získat minimálně 55 bodů (z toho minimálně 20 bodů z testu z českého jazyka a minimálně 

15 bodů z testu z matematiky). Rozhodujícím kritériem pro přijetí je pořadí, které je určeno 

celkovým počtem získaných bodů ve všech kritériích příjímacího řízení. 

 
Kritéria přijímacího řízení pro další kola budou zveřejněna na webových stránkách školy po ukončení 

kola prvního. 

 

 



 

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:  

 

Maximální počet přijímaných uchazečů do všeobecné, jazykové a MMIT třídy čtyřletého gymnázia je 

52 žáků (z toho max. 24 žáků do jazykové třídy).  

 

 

 

V Ostravě dne 27. 1. 2022 

 

 

 

 

 

                                                                                              PaedDr. Ivona Klímová, MBA ředitelka školy 


