
 

Pro 1. kolo přijímacího řízení stanovila ředitelka školy tato kritéria přijímacího řízení: 

 

1. Průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, 

ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen 

stupněm nedostatečný. Bonusové body za známku z přírodopisu a chemie z 1. pololetí posledního 

ročníku ZŠ. Váha kritéria 35 %. 

 

Body za průměrný prospěch 

PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH BODY 
PRŮMĚRNÝ 

PROSPĚCH 
BODY 

1 100 3,0 a méně 50 

1,5 a méně 90 3,5 a méně 30 

2,0 a méně 80 4,0 a méně 15 

2,5 a méně 65 5,0 a méně 0 

 

Body za známku z předmětu přírodopis, chemie z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ 

Známka z vybraného předmětu BODY 

1 10 

2 5 

 

2. Výsledky přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky dle jednotného zadání MŠMT 

(informace k testům jsou na www.cermat.cz). Váha kritéria 60 %. 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ 

Český jazyk a literatura 50 

Matematika 50 

 

3. Další skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady o umístění na 

1. až 3. místě v soutěžích pořádaných MŠMT – soutěž v přírodopisu, chemii). Váha kritéria 5 %. 

ÚROVEŇ SOUTĚŽE MŠMT POČET BODŮ 

Celostátní kolo 50 

Krajské kolo 1. místo 30 

Krajské kolo 2. místo 20 

Krajské kolo 3. místo 10 

 

4. Podmínka přijetí – potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče dodané na předepsaném 

formuláři. 

 

5. Pořadí uchazečů pro potřeby přijímacího řízení vznikne seřazením uchazečů na základě vyhodnocení 

kritérií 1 až 4 vyjádřeného hodnotícím číslem (podmínka přijetí musí být splněna). Uchazeč může 

získat max. 104,500 bodů. V případě shodného hodnocení u více uchazečů je dalším kritériem počet 

dosažených bodů v přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury, matematiky a dále průměrného 

prospěchu z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ.  

 

Vzorový výpočet: 

Uchazeč má za průměrný prospěch ze ZŠ 1,5 a 1,8 => celkový průměr je tedy 1,65 … 80 bodů 

Z přírodopisu má 1, z chemie má 2 => získává 15 bodů k průměru navíc 

Z jednotné přijímací zkoušky získal z českého jazyka a literatury 45 bodů a z matematiky 30 bodů => 

celkem 75 bodů 

Uchazeč nedoložil žádný doklad ze soutěží => 0 bodů 

Výpočet hodnotícího kritéria 35 % * 95 + 60 % * 75 + 5 % * 0 = 78,250 bodů 


