
Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 

se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim 

IČ: 61664545 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2020 - 2021 
 

Obory a kapacita oborů  
Gymnázium - osmileté studium - 79-41-K/81   -   přijímáno 30 žáků 

výuka podle ŠVP ZV „Škola pro život“ 

Gymnázium - čtyřleté studium  - 79-41-K/41    -   přijímáno 60 žáků 

výuka podle ŠVP G „Škola pro život“ 

 

Kritéria pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020 

 
Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 3 školského zákona nekonat školní přijímací zkoušku v rámci 

přijímacího řízení. Žáci budou konat pouze jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury 

a z matematiky podle § 60 odst. 5 školského zákona.  

  
Ředitel školy stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 

Gymnázium - osmileté studium pro školní rok 2019/2020: 

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle 

a) průměrného prospěchu v 1. pololetí 5. ročníku, 1. a 2. pololetí 4. ročníku ZŠ.  

Za známky bude přiděleno 45 bodů. Bude vypočítán průměrný prospěch za tato tři klasifikovaná období 

a bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Za každou setinu nad průměr jedna bude odečtena polovina 

bodu a za každou známku horší než dvě na uvedených vysvědčeních budou odečteny navíc tři body. 

Nejnižší počet bodů za prospěch je nula.  

b) výsledku jednotné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury. Započítán bude lepší 

zkoušky (v 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát - na 

každé přihlášené škole nebo oboru jednou). 

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) -  max. 50 bodů.      

Hodnocení testu z matematiky (M) - max. 50 bodů.       

c) výsledků v předmětových vědomostních soutěžích – max. 5 bodů. 

Započítány budou výsledky okresních nebo krajských kol předmětových soutěží v případě, že byl 

uchazeč úspěšný řešitel. 

1. místo okresního kola, 1. - 3. místo krajského kola  -  5 bodů 

2. místo okresního kola, 4. – 6. místo krajského kola  - 4 body 

3. místo okresního kola, úspěšný v krajském kole  - 3 body 

úspěšný do 10. místa v okrese – 2 body 

úspěšný - další místa v okrese – 1 bod 

Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 150 bodů.   

 

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Přijato bude maximálně 30 

uchazečů.  

V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči 

a) s vyšším celkovým počtem bodů za jednotnou přijímací zkoušku. 

b) s lepším prospěchem z předmětů ČJL, M, AJ, 

c) s vyšší úspěšností v otevřených úlohách v jednotné přijímací zkoušce, 

d) s vyšší úspěšností v tzv. komplexech úloh: ČJL-A: pravidla české pravopisu a MA-A: čísla, operace  

 

 

 

 

 



 

 

Ředitel školy stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 

Gymnázium - čtyřleté studium pro školní rok 2019/2020: 

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle 

a) průměrného prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku, 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ.  

Za prospěch bude přiděleno 50 bodů. Bude vypočítán průměrný prospěch za tato tři klasifikovaná 

období a bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Za každou setinu nad průměr jedna bude odečten 

jeden bod. Nejnižší počet bodů za prospěch je nula.  

 b) výsledku jednotné přijímací zkoušky ve formě z matematiky a českého jazyka a literatury. Započítán 

bude lepší zkoušky (v 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku 

dvakrát - na každé přihlášené škole nebo oboru jednou). 

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) -  max. 50 bodů.      

Hodnocení testu z matematiky (M) - max. 50 bodů.       

c) výsledků v předmětových vědomostních soutěžích – max. 15 bodů. 

Započítány budou výsledky okresních nebo krajských kol předmětových soutěží v případě, že byl 

uchazeč úspěšný řešitel. 

1. místo okresního kola, 1. - 3. místo krajského kola  -  5 bodů 

2. místo okresního kola, 4. – 6. místo krajského kola  - 4 body 

3. místo okresního kola, úspěšný v krajském kole  - 3 body 

úspěšný do 10. místa v okrese – 2 body 

úspěšný - další místa v okrese – 1 bod 

 

Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 165 bodů.   

Pro splnění kritérií je třeba získat minimálně 50 bodů. 
  

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Přijato bude maximálně 60 

uchazečů.  

V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči 

a) s vyšším celkovým počtem bodů za jednotnou přijímací zkoušku. 

b) s nižším průměrným prospěchem z profilových předmětů (český jazyk, cizí jazyk, matematika) 

za poslední tři klasifikovaná období. 

c) s nižším průměrným prospěchem v dalších předmětech (fyzika, dějepis, biologie, chemie, zeměpis, 

občanská výchova) v posledních třech klasifikovaných obdobích, 

d) s vyšší úspěšností v otevřených úlohách v jednotné přijímací zkoušce, 

e) s vyšší úspěšností v tzv. komplexech úloh: ČJL-A: pravidla české pravopisu a MA-A: čísla, operace, 

proměnné. 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Ve Vlašimi 27. 1. 2020 

 

 

Mgr. et Mgr. Martin Müller 

ředitelka Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 
 


