
Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 4-letého 
oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium 

 
 
 
V souladu s ustanovením §60, ods.3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném 
znění a v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci 
přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, vyhlašuje ředitel školy 2. kolo 
přijímacího řízení a  stanovuje kritéria pro druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 
2020/2021 do oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium): 
 
Přihlášku odevzdá uchazeč řediteli školy do středy 8. 7. 2020.  
Přihlášky je možné zaslat poštou nebo odevzdat osobně v kanceláři školy v době od 8,00 do 
14,00 hodin, případně po dohodě (tel. č. 516 418 632) i mimo tento čas. 
Na přihlášce bude vyplněný a ZŠ potvrzený přehled klasifikace za 2. pololetí 8. ročníku a 1. 
pololetí 9. ročníku nebo je možné doložit kopie vysvědčení. 
Lékařské potvrzení škola nevyžaduje. 
 

Uchazeč současně s přihláškou doloží výsledek jednotných testů z 1. kola přijímacích 
zkoušek. Nutnou podmínkou pro přijetí je, aby uchazeči dosáhli v 1. kole přijímacích 
zkoušek v každém zkušebním předmětu podle bodování CERMATU minimálně 15 bodů z 50 
možných. 
Bude přijat takový počet uchazečů, aby byla naplněna kapacita oboru 79-41-K/41 na 60 
žáků. V době vyhlášení 2. kola přijímacího řízení je k dispozici 5 volných míst. 
 
V rámci přijímacího řízení lze získat maximálně 500 bodů, z toho: 
K1) Uchazeči mohou získat za průměrný prospěch na vysvědčení za 2. pololetí 8. roč. ZŠ a 1. 
pololetí 9. roč. ZŠ celkem 0 až 100 bodů. Průměry se počítají pouze z českého jazyka, 
anglického jazyka, matematiky, dějepisu, zeměpisu, fyziky, chemie a přírodopisu.  
K2) Při hodnocení jednotných testů mohou uchazeči získat z testu z českého jazyka 
maximálně 150 bodů, z testu z matematiky maximálně 150 bodů. 
K3) Za umístění v olympiádách a soutěžích (číslo soutěží A01-A08) v 6. – 9. třídě mohou 
získat:  
1. nebo 2. místo v krajském kole 100 bodů  
3. místo v krajském kole 50 bodů  
1. místo v okresním kole 50 bodů  
2. místo v okresním kole 30 bodů  
3. místo v okresním kole 20 bodů  
Pokud se umístil uchazeč na prvních třech místech v okresním i krajském kole soutěže v 
rámci jednoho předmětu, počítají se pouze body za umístění v krajském kole. Pokud půjde o 
různé předměty, body se sečtou. Maximálně může uchazeč za soutěže získat celkem 100 
bodů.  
Skutečnosti podle bodu K3) doloží uchazeč neověřenými kopiemi diplomů nebo 
výsledkových listin spolu s přihláškou. 
Podle součtu získaných bodů bude stanoveno pořadí. 
 
 



 
 
Vzorec pro výpočet celkového počtu bodů v přijímacím řízení:  
X = 50*(4 – P8 – P9) + 3*C + 3*M + B  
X je celkový počet bodů, podle kterého se stanoví pořadí 
C je skóre dosažené v testu z českého jazyka (maximální skóre je 50)  
M je skóre dosažené v testu z matematiky (maximální skóre je 50)  
P8 a P9 jsou průměrné prospěchy na vysvědčení ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 9. 
ročníku ZŠ počítané z vybraných předmětů (viz výše) zaokrouhlené na 3 desetinná místa  
B jsou body za umístění v soutěžích (celkem maximálně 100 bodů). 
Při rovnosti bodů rozhoduje, zda má žák změněnou pracovní schopnost, dále lepší výsledek z 
přijímacích testů, dále lepší výsledek z přijímacího testu z matematiky, dále lepší prospěch 
z matematiky v 1. pololetí 9. třídy. 
 
Výsledky budou zveřejněny ve čtvrtek 9. 7. 2020 v 8 hodin na webových stránkách školy a 
na úřední desce ve vestibulu hlavní budovy. 
 
Pro efektivní komunikaci uveďte do přihlášky aktuální telefonní kontakt a e-mailovou 
adresu zákonného zástupce. Touto cestou vám bude sdělen kód uchazeče pro 2. kolo 
přijímacího řízení, pod kterým bude uchazeč uveden ve výsledcích na webu školy a na 
úřední desce. 
 
 
 
 
 

V Blansku dne 26. 6. 2020             Mgr. Radek Petřík 
ředitel školy 


