
Gymnázium Jana Amose Komenského s.r.o., 

Bystřická 275/27, Dubí u Teplic, 417 02 
Systém managementu jakosti v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001 : 2001 pro procesy: Vzdělávání  

www.gymdubi.cz; gymdubi@volny.cz, datová schránka: 9vv9b2y, facebook https://www.facebook.com/gjakdubi/ 

 

Kritéria přijímacího řízení do primy nižšího stupně osmiletého gymnázia  

 z  pátých tříd ZŠ se zahájením studia ve školním roce 2020-2021 

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhláškou č. 

353/2066 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání ředitelka Gymnázia Jana Amose 

Komenského s.r.o. Mgr. Bc. Jaroslava Turková stanovuje tato kritéria přijímacího řízení a 

organizaci přijímacího řízení pro přijetí ke studiu obor 79-41-K/81 gymnázium všeobecné osmileté: 

 

I. 

1. Ke studiu do primy mohou být přijati žáci po úspěšném ukončení 5. třídy základní 

školy (do 1. ročníku nižšího stupně gymnázia).  Předpokládaný počet 20 přijímaných žáků 

2. Ke studiu mohou být přijati i žáci z vyšších ročníků základních škol – tzn. 6., 7., 8., 9 třída 

do vyšších ročníků víceletého gymnázia (sekundy, tercie, kvarty, kvinty).  

Přijetí podle § 63 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) - Ředitel školy může uchazeče 

přijmout do vyššího než prvního ročníku (primy) vzdělávání ve střední škole. V rámci 

přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím 

vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, 

formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného 

oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do 

něhož bude uchazeč zařazen. Podmínky a podmínky přijímání do vyšších ročníků 

víceletého gymnázia je řešeno samostatnou kapitolou/souborem – Přijímání žáků do 

kvinty a vyšších ročníků víceletého gymnázia.  
 

II.  

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY 

Přihlášky ke studiu musí být škole doručeny do 1. března 2020. 

 

III. 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Víceleté osmileté gymnázium  - předpokládáme přijetí 20 žáků do primy nižšího stupně 

gymnázia (žáci z 5. tříd ZŠ).   

 

Termín přijímacího řízení 1. kolo:   

- 16. dubna 2020 (1. termín)  

- 17. dubna 2020 (2. termín) 

 

Osmileté gymnázium – 1. kolo, 1. termín – 16. dubna 2020  

Osmileté gymnázium – 1. kolo, 2. termín – 17. dubna 2020 
Předmět 

 

Začátek administrace 

zkoušky 

Úvodní 

administrace 

(min) 

Zkouška (min) předpoklad Závěrečná 

administrace 

(min) 

Matematika  Bude upřesněno 

MŠMT/ CZVV 

15 Bude upřesněno MŠMT/ 

CZVV 

5 

 

Český jazyk  

a literatura  

Bude upřesněno  

MŠMT/ CZVV 

15 Bude upřesněno MŠMT/ 

CZVV 

5 

Příchod uchazečů do  budovy školy, ulice Bystřická 275/27, Dubí 417 03,  učebna primy bude 

upřesněn 
 

IV. 

http://www.gymdubi.cz/
mailto:gymdubi@volny.cz


Kontaktní osoby: Mgr. Bc. Jaroslava Turková 

 tel.: 603839422 /417530732, e-mail:gymdubi@volny.cz 

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2020 DO PRIMY 

Obsah a hodnocení přijímacího řízení do třídy prima (první ročník osmiletého studia) : 

Při posuzování o přijetí uchazeče ke studiu do primy budou hodnoceny podle těchto kritérií: 

 

a) výsledky /průměrný prospěch na ZŠ   -   max.  40 bodů 

(dle potvrzené vyplněné přihlášky ke studiu)  

b) výsledky celostátních testů     -   max. 50 bodů /za jeden test 

z českého jazyka a z matematiky     

c) výsledky ve vědomostních olympiádách, v systematické mimoškolní činnosti (umělecké, 

sportovní či jiné významné činnosti) 

(uchazeč doloží kopií diplomu, výsledkovou listinou, potvrzení ZŠ na přihlášce ke studiu, 

potvrzení ZUŠ, potvrzení sportovního či jiného oddílu, organizace, spolku 

- max. 25 bodů 

 

1. Uchazeči budou přijímáni postupně od nejvyššího počtu dosažených bodů do naplnění třídy 

v horním limitu žáků. Limit žáků v jedné třídě je 20 žáků. 

2. Přijati budou uchazeči podle celkového pořadí úspěšnosti s nejvyšším bodovým ziskem. 

Celkové pořadí uchazečů se vytvoří tak, že nejprve budou do pořadí zařazeni uchazeči, kteří 

v každém z přijímacích testů získají alespoň 10 bodů. Na ně naváže pořadí ostatních 

uchazečů. 

3. V případě dosažení nižší hranice, nežli je stanoveno pro přijetí ke studiu na gymnázium, 

bude uchazeč přijat pouze v případě volného místa.  

4. Informace bude sdělena bezprostředně po ukončení I. kola. Neúspěšní uchazeči z prvního 

kola se mohou zúčastnit druhého kola, počet volných míst pro přijetí uchazečů z II. kola 

bude uveřejněn před jeho konáním. 

5. Proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je možné odvolání v souladu s ustanovením 

zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších zákonů.  

 

V. 

1. Uchazeč se účastní přijímacích zkoušek v termínu stanoveném ředitelem školy.  

2. Uchazeč respektuje pokyny pedagogů při přijímacím řízení. 

3. V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) 

k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které 

měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu v květnu 2020: 

1. termín 13. května 2020 

2. termín 14. května 2020 

 

VI. 

1. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, který společně s přihláškou ke studiu 

škole předloží doporučení nebo zprávu buď školského poradenského zařízení, psychologa 

nebo speciálního pedagoga, budou upraveny podmínky přijímacího řízení. Uchazeč může 

aktuální zprávu nebo doporučení doručit i po termínu 1. března, nejpozději však tři dny před 

konáním přijímacích zkoušek. 

2. Uchazeči – cizí státní příslušníci, kteří absolvovali předchozí vzdělání v zahraničí, budou 

přijímáni v souladu s § 20 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) – vzdělávání cizinců. 

V případě žádosti zákonných zástupců se přijímací zkouška z českého jazyka těmto 

uchazečům promíjí. Znalosti – orientace v českém jazyce jsou ověřovány ústním pohovorem 

 

V Dubí dne 31. 01. 2020 

Mgr. Bc. Jaroslava Turková, ředitelka školy  

 



Kontaktní osoby: Mgr. Bc. Jaroslava Turková 

 tel.: 603839422 /417530732, e-mail:gymdubi@volny.cz 

 

Příklad vypočítání skóre: 

 

a) výsledky přijímacích testů  

uchazeči z 5. tříd ZŠ konají jednotnou (celostátní) zkoušku, která sestává z testu z matematiky a z testu 

z českého jazyka společnosti CZVV 

Výsledky testů  

Maxima přidělených bodů Český jazyk a literatura 50 

Matematika  50 

 

b) prospěch na základní škole  

Prospěch na základní škole 

Průměrný prospěch do hodnoty: přidělené body 

1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 

40 35 32 29 26 23 20 18 16 14 12 

1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 horší 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

c) další kritéria (započítává se do max. hranice 25 bodů) 

 

- úspěchy ve vědomostních olympiádách, soutěžích 

Započtou se doložené úspěchy ve vědomostních soutěžích (kopie diplomu či výsledková listina, případně 

potvrzení základní školy na přihlášce ke studiu. 

Umístění ve vědomostních olympiádách a soutěžích 

Další kritérium č. 1 

Umístění/přidělené body 

Celostátní kolo Krajské kolo Okresní kolo 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

10 10 10 9. 9. 9.  7 6 5 
 

- systematická mimoškolní činnost 
Započte se doložená účast na výuce v ZUŠ, doložená činnost ve výkonnostním sportovním oddílu. 

Těchto činností se musí žák účastnit v průběhu nejméně v posledních 5 měsících před podáním 

přihlášky. Nutno doložit potvrzením ZUŠ či sportovního oddílu. 

Systematická mimoškolní činnost 

Přidělené body 1 aktivita 3 

2 a více aktivit 5 

 

- umístění v systematické mimoškolní činnosti 
Započtou se doložené úspěchy v uměleckých soutěžích či v organizované sportovní činnosti (kopie 

diplomu nebo výsledkové listiny, případně potvrzení ZUŠ či sportovního oddílu)  

Umístění ve vědomostních olympiádách a soutěžích 

Další kritérium č. 1 

Umístění/přidělené body 

Celostátní kolo Krajské kolo Okresní kolo 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

10 10 10 9. 9. 9.  7 6 5 
 


