
 

 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2. KOLA PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
 

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách se řídí, mimo jiné, následujícími právními předpisy 
a dokumenty: 

- zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

- vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů; 

- zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; 

- nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 
odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; 

- sdělením MŠMT, kterým se stanoví termíny konání JPZ ve školním roce 2021/2022, č. j. 
MSMT-22753/2021-1 ze srpna 2021, v souladu s ustanovením § 60c odst. 1 školského 
zákona; 

- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

- zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 

 

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

- všeobecně zaměřená třída, jazyková třída, MMIT třída: 
 
Uchazeči budou přijímáni ke studiu na základě těchto kritérií:  

 

1. Výsledky jednotných příjímacích zkoušek z 1.kola:    max 100 bodů 

• Za test z českého jazyka a literatury 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 50 bodů (z toho minimálně 17 bodů z testu z českého jazyka a minimálně 

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

celkovým počtem získaných bodů ve všech kritériích příjímacího řízení. 

 
Uchazeči, kteří nekonali jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky, budou 
přijímáni na základě výsledků školní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky se stejným 
bodovým ohodnocením jako u jednotné přijímací zkoušky. 
 

Uchazeči cizinci, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních 
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, 
budou přijímáni ke studiu na základě vykonání školní přijímací zkoušky z anglického jazyka a 
z matematiky. 

 
Pro jazykovou třídu je požadována vstupní úroveň znalostí angličtiny minimálně B1 podle 
Společného evropského referenčního rámce. Tuto minimální úroveň je třeba doložit certifikátem 
z mezinárodní jazykové zkoušky od úrovně B1 a výše spolu s přihláškou ke studiu. 
 

Maximální počet přijímaných uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení je 27. 
Termín pro podání přihlášky spolu s výpisem výsledků didaktických testů JPZ je do 10. května 2022. 
 
V Ostravě dne 2. 5. 2022 

 

PaedDr. Ivona Klímová, MBA 

ředitelka školy 


