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KRITÉRIA PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU STOJANOVA GYMNÁZIA, 
VELEHRAD (SGV), PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

Obecné informace: 

 Přijímacího řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří ukončili základní vzdělání, nebo 
ve školním roce 2022/2023 navštěvují devátý ročník základní školy, případně odpovídající 
ročník víceletého gymnázia. 

 Předpokládaný počet přijímaných: 64 žáků. 

 Do přijímacího řízení budou zahrnuti žáci, kteří do 1. března 2023 dodají ředitelství SGV 
základní školou potvrzenou přihlášku ke studiu - osobně nebo poštou.  

 Na přihlášce musí být uveden: 
o prospěch z předmětů uvedených na závěrečném vysvědčení z  osmé třídy a z  

prvního pololetí deváté třídy (možno nahradit ověřenou kopií vysvědčení). Přihláška 
musí být podepsaná zákonným zástupcem žáka a žákem. 

o V  kolonce obor vzdělání se uvádí kód: 79-41-K/41 Gymnázium. 
o Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti se nevyžaduje. 
o V  zájmu urychlení komunikace je nutné uvést telefonický a e-mailový kontakt 

na uchazeče a zákonného zástupce uchazeče. 

Kritéria přijetí 

1. Ředitel školy hodnotí uchazeče dle splnění následujících kritérií: 
a) výsledků jednotné zkoušky 
b) hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání 

 

Kritérium Bodové hodnocení 

Jednotná zkouška – obor český jazyk a literatura max. 50 bodů 

Jednotná zkouška – obor matematika max. 50 bodů 

Hodnocení na vysvědčení  max. 25 bodů 

Celkem max. 125 bodů 

  

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení podmínek 
pro konání jednotné zkoušky, a to podle vyjádření školského poradenského zařízení. Uvedené 
vyjádření doloží uchazeč k přihlášce.  

 
2. Jednotná zkouška 

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a 
písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. V rámci jednotné zkoušky může 
každý uchazeč konat písemné testy přijímacího řízení dvakrát: 

- v prvním stanoveném termínu koná uchazeč test jednotné zkoušky ve škole uvedené na    
přihlášce v prvním pořadí  

- ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. 
Z testu z českého jazyka může žák získat maximálně 50 bodů, z testu z matematiky může žák získat 
50 bodů.  



 

 

 
3. Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání 

Hodnocení prospěchu je dáno bodovou škálou vycházející z průměrného 
prospěchu v druhém pololetí 8. ročníku a v prvním pololetí 9. ročníku (do výpočtu se nezahrnuje 
hodnocení chování). 

Bodová škála k hodnocení prospěchu žáka na ZŠ: 

    Průměrný prospěch  
(po zaokrouhlení na dvě desetinná místa) 

Přidělené body 

1,00 – 1,10 25 

1,11 – 1,20 23 

1,21 – 1,30 20 

1,31 – 1,40 18 

1,41 – 1,50 15 

1,51 – 1,60 13 

1,61 – 1,70 10 

1,71 – 1,80 8 

1,81 – 1,90 5 

1,91 – 2,00 3 

více než 2,00 nebo naplnění podmínky níže* 0 

*Pokud byl uchazeč o studium z jakéhokoli předmětu klasifikován stupněm dostatečný či 
nedostatečný v druhém pololetí 8. ročníku nebo v prvním pololetí 9. ročníku, pak je hodnocen jeho 
prospěch přidělením 0 bodů.  
 
Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení 

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich 
pořadí. V případě rovnosti bodů je pořadí stanoveno nejdříve podle celkového počtu bodů 
získaných při písemných testech jednotné zkoušky a dále pak (v případě rovnosti bodů) podle počtu 
bodů získaných v testu z matematiky.  
Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o přijetí  
jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení. 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny v anonymizované podobě do dvou 
pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem na internetových stránkách školy a 
na veřejně přístupném místě u školy. 

Svůj úmysl vzdělávat se na Stojanově gymnáziu, Velehrad potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce 
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke 
vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se 
považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních 
služeb. 
   
 

 
Mgr. Michal Hegr, ředitel školy 
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