I.

Jednotná kritéria přijímání, termíny konání přijímací zkoušky a předpokládaný
počet přijímaných uchazečů při přijímacím řízení pro obor vzdělání
7941K/81 Gymnázium (8letý vzdělávací cyklus, denní forma vzdělávání)

1. Jednotná přijímací zkouška
V souladu s ustanovením § 60b školského zákona, v platném znění se jednotná přijímací zkouška skládá z
písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru
Matematika a její aplikace.
Termín přijímací zkoušky:

1. termín – 14. dubna 2021
2. termín – 15. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:
1. termín – 12. května 2021
2. termín – 13. května 2021
Maximální počet získaných bodů v testu:
z českého jazyka a literatury – 50 bodů,
z matematiky – 50 bodů.

Výpočet: (ČJ + M) * 60
Maximální počet bodů 6000 při dosažení bodového zisku Čj 50 bodů, M 50 bodů
Minimální počet bodů 0

2. Další rozhodná kritéria přijímacího řízení
V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 písm. a), § 60 odst. 4 školského zákona, v platném znění, jsou pro první kolo
přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 stanovena následující kritéria:
2.1. Kritérium 1
Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením vysvědčení z předchozího vzdělávání
Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků prospěchu za první pololetí 4. ročníku základní školy.
Maximální počet bodů : +10 bodů
Minimální počet bodů: 0
Bodové hodnocení:

+ 10 bodů za průměr známek 1,00
+ 5 bodů za průměr známek větší než 1 a menší než 1,5
+ 0 bodů za průměr známek větší nebo roven 1,5

2.2. Kritérium 2
Hodnocení podle výsledků testu studijních předpokladů
Uchazeč bude hodnocen podle výsledků testu studijních předpokladů připraveného ve spolupráci s Pedagogickou
fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Test nehodnotí znalosti uchazeče. Je konstruován k ověření obecných
studijních předpokladů uchazečů.
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Maximální bodové hodnocení: 3000 bodů
Minimální bodové hodnocení: 0 bodů
Termín uskutečnění testu studijních předpokladů je:

1. termín – 14. dubna 2021
2. termín – 15. dubna 2021

Náhradní termín uskutečnění testu studijních předpokladů je stanoven na dny:
1. termín – 12. května 2021
2. termín – 13. května 2021
Termíny vždy odpovídají termínu jednotné přijímací zkoušky.
2.3. Kritérium 3
Další skutečnosti – uchazeč získá maximálně 1000 prémiových bodů pro celkové hodnocení, pokud prokáže
mimořádné předpoklady pro zvládnutí charakteristických kompetencí žáka katolické školy, např.
a) rodinné zázemí, způsob rodinné výchovy a křesťanské světonázorové orientace. Skutečnost lze doložit pouze
doporučením (posudkem, osvědčením) duchovního správce
+ 500 bodů
b) účastí a úspěšnými výsledky v zájmových útvarech zaměřených na rozvoj mimořádného nadání, organizovaných
vzdělávacími organizacemi zapsanými v rejstříku škol a školských zařízení. Skutečnost lze doložit pouze
potvrzením vzdělávací organizace
+300 bodů
c) účastí a úspěšnými výsledky v soutěžích vyhlašovaných MŠMT.
Každé kritérium je bodově ohodnoceno následovně:
• vítězství nebo významné umístění (1. – 3. místo) v soutěžích kategorie A vyhlašovaných MŠMT
na úrovni okresního kola +10 bodů – skutečnost lze doložit pouze kopií diplomu
• vítězství nebo významné umístění (1. – 3. místo) v soutěžích kategorie A vyhlašovaných MŠMT
na úrovni krajského kola +60 bodů – skutečnost lze doložit pouze kopií diplomu
• vítězství nebo významné umístění (1. – 5. místo) v soutěžích kategorie A vyhlašovaných MŠMT
na úrovni celostátního kola +250 bodů – skutečnost lze doložit pouze kopií diplomu
• vítězství nebo významné umístění (1. – 3. místo) v soutěžích kategorie B vyhlašovaných MŠMT
na úrovni okresního kola +5 bodů -– skutečnost lze doložit pouze kopií diplomu
• vítězství nebo významné umístění (1. – 3. místo) v soutěžích kategorie B vyhlašovaných MŠMT
na úrovni krajského kola +25 bodů - skutečnost lze doložit pouze kopií diplomu
• vítězství nebo významné umístění (1. – 5. místo) v soutěžích kategorie B vyhlašovaných MŠMT
na úrovni celostátního kola +200 bodů – skutečnost lze doložit pouze kopií diplomu
O uznání doloženého doporučení a počtu přiznaných bodů podle obsahu doporučení duchovního správce nebo
vedoucího zájmového útvaru pro jeho hodnocení v přijímacím řízení rozhoduje přijímací komise. Dokládat
výsledky aktivit je možné do vydání rozhodnutí.
Všechny diplomy a potvrzení nesmí být starší dvou let.
Maximální počet bodů za kritérium 3 je 1 000 bodů, k doloženým bodům nad hranici 1000 přijímací komise
nepřihlíží.
Přijímací komise je oprávněna v případě pochybností o doložených skutečnostech body nepřidělit.
Výpočet počtu bodů získaných při přijímacím řízení
Výpočtový vzorec
JPZ + BP + TSP + DS = celkový počet bodů v rámci přijímacího řízení
Legenda (vysvětlení výpočtového vzorce)
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JPZ

Body získané v jednotné přijímací zkoušce
Nejvýše 6000 (viz bod 1.)

BP

Body za nalosti uchazeče vyjádřené hodnocením vysvědčení z předchozího vzdělávání
(viz. bod 2.1.)
Nejvýše 10 bodů

TSP

Body získané v testu studijních předpokladů (viz. bod 2.2.)
Nejvýše 3000 bodů

DS

Body získané za další skutečnosti (viz. bod 2.3.)
Nejvýše 1000

Nejlepší možný výsledek
6000 + 10 + 3000 + 1000 = 10 010
Nejhorší možný výsledek
0+ 0 + 0 + 0 = 0 bodů

3. Přijetí uchazečů
Přijetí uchazečů je podmíněno podpisem smlouvy o vzdělávání mezi CÍRKEVNÍM GYMNÁZIEM
NĚMECKÉHO ŘÁDU a zákonným zástupcem nebo zletilým žákem a splněním podmínek vyplývajících z této
smlouvy.
Výkony uchazečů budou posuzovány podle počtu získaných bodů.
Uchazeč je přijat, jestliže se umístí v celkovém pořadí uchazečů do skutečného počtu přijímaných uchazečů a nebo
byl přijatý na základě odvolacího řízení. V případě, že nebude v odvolacím řízení nikdo přijat, budou přijati
uchazeči podle dalšího pořadí.
Postup v případě rovnosti bodů
V případě rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhodne bodový zisk z testu studijních předpokladů.
V případě další rovnosti bodů o pořadí rozhodne bodový zisk za jednotnou přijímací zkoušku.

4.

Přiznané uzpůsobení podmínek v průběhu přijímací zkoušky

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami absolvují proces přijímacího řízení podle pravidel uvedených
v § 59 až § 64 školského zákona, v platném znění, a navazující vyhlášky č. 233/2020 Sb., o přijímacím řízení ke
střednímu vzdělávání. Uchazeč doloží doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC), které je zařazeno
do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, současně s přihláškou. Těmto uchazečům budou přiznána podpůrná
opatření na základě doloženého vyjádření (např. prodloužení času konání zkoušky, zvětšení písma).

5.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů maximálně

1 třída
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21 uchazečů

Z tohoto počtu budou dvě místa vyčleněna pro odvolací řízení, která budou obsazena podle pořadí v případě,
že institut odvolání nebude využit.

6.

Hodnocení uchazečů a oznámení výsledků přijímacího řízení

Ředitelka CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU ukončí hodnocení uchazečů nejpozději v termínu
do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Cermatem.
Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy jejich pořadí.
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem zveřejní na úřední desce školy, a dále na oficiální
webové adrese školy.
Uchazeči, kteří současně s podáním papírové přihlášky podají rovněž přihlášku elektronickou, získají přístup
k výsledkům přijímací zkoušky po přihlášení do systému.
Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče doručí škola zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, který je uveden v přihlášce
ke studiu.
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