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Kritéria přijetí pro 4leté gymnázium – Inspirace a poznání v souvislostech  
(s výukou v Aj) - obor 79-41-K/41 

1. Průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (maximálně 10 bodů) 
1. pololetí 8. třídy  

do 1.00  3 body 

do 1.20  2 body 

do 1.40  1 bod 

2. pololetí 8. třídy  

do 1.00  3 body 

do 1.20  2 body 

do 1.40  1 bod 

2. pololetí 9. třídy  

do 1.00  4 body 

do 1.15  3 body 

do 1.30  2 body 

do 1.50  1 bod 

 

 

2. Zpracované portfolio (maximálně 6 bodů) 

Osobní portfolio by mělo zahrnovat důkazy o tom, zda žák odpovídá očekávanému profilu: zda má široký rozhled, 
věnuje se mimoškolní činnosti, zúčastňuje se soutěží atd. Aktivity stačí popsat, případně doložit dalšími dokumenty. 

Důkaz o účasti v soutěžích      1-2 body 
Důkaz o mimoškolní činnosti (DDM, kroužky)   1 bod 
Důkaz o dobrovolnické činnosti    1 bod 
Důkaz o umělecké nebo tvůrčí činnosti (např. ZUŠ)  1 bod 
Důkaz o dalších aktivitách nad rámec školy   1 bod 
Celkem z přihlášky (kritéria 1-2) maximálně 16 bodů (10 %) 

3. Školní přijímací zkouška z Aj  

Úroveň jazyka je B1–B2. PZ je kombinací otevřených a uzavřených úloh. Ke zkoušce nejsou povoleny žádné tištěné 
nebo elektronické slovníky a jiné pomůcky. Celková délka zkoušky – 60 minut (poslech – 25 minut, didaktický test – 
35 minut). 

Bodové hodnocení: poslech – max. 24 bodů, didaktický test – max. 42 bodů. Pro přepočet na 50 bodů bude použit 
koeficient 0,75. Celkem školní přijímací zkouška z Aj tedy maximálně 50 bodů (30 %) 

Školní přijímací zkoušku lze nahradit doložením mezinárodně uznávaného jazykového certifikátu, s tímto 
bodovým ohodnocením: 
úroveň B1 – 25 bodů, úroveň B2 – 45 bodů, úroveň C1 – 50 bodů 

U PZ z Aj uspěje ten uchazeč, který získá minimálně 25 bodů po přepočtu (tedy 50 % z max. počtu bodů)!  

4. výsledky jednotných přijímacích zkoušek  

český jazyk – 50 bodů; matematika – 50 bodů  

Celkem z jednotných přijímacích zkoušek maximálně 100 bodů (60 %). 

U JPZ uspěje ten uchazeč, který získá v součtu minimálně 50 bodů (50 %). 

Pro přijetí ke studiu na 4leté gymnázium podle ŠVP Inspirace a poznání v souvislostech je nutné 
uspět u JPZ a školní PZ z Aj (viz červeně označená kritéria). 
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4leté gymnázium – Moje škola – obor 79-41-K/41 

1. Průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (maximálně 22 bodů) 

1. pololetí 8. třídy  

do 1.00  7 bodů 

do 1.10  6 bodů 

do 1.20  5 bodů 

do 1.30  4 bodů 

do 1.40  3 bodů 

do 1.50  2 bodů 

do 1.70  1 bod 

 

2. pololetí 8. třídy  

do 1.00  7 bodů 

do 1.10  6 bodů 

do 1.20  5 bodů 

do 1.30  4 bodů 

do 1.40  3 bodů 

do 1.50  2 bodů 

do 1.70  1 bod 

 

1. pololetí 9. třídy  

do 1.00  8 bodů 

do 1.10  7 bodů 

do 1.20  6 bodů 

do 1.30  5 bodů 

do 1.40  4 bodů 

do 1.50  3 bodů 

do 1.70  2 body 

do 1.75  1 bod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Doklad o aktivitě žáka nad rámec školní výuky (maximálně 3 body) 

Soutěže – umístění do 3. místa v okresním kole soutěže (od roku 2020) – 1 bod 

Soutěže – umístění do 3. místa krajském kole soutěže (od roku 2020) – 2 body 

Celkem z přihlášky (1-2) maximálně 25 bodů (20 %). 

3. Výsledky jednotných přijímacích zkoušek  

český jazyk – 50 bodů 

matematika – 50 bodů 

Celkem z jednotných přijímacích zkoušek maximálně 100 bodů (80 %). 
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Ekonomické lyceum – kód 78-42-M/02 a Informační technologie 18-20-M/01 

1. Průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (maximálně 22 bodů) 

1. pololetí 8. třídy  

do 1.00  7 bodů 

do 1.10  6 bodů 

do 1.20  5 bodů 

do 1.30  4 bodů 

do 1.40  3 bodů 

do 1.50  2 bodů 

do 1.70  1 bod 

 

2. pololetí 8. třídy  

do 1.00  7 bodů 

do 1.10  6 bodů 

do 1.20  5 bodů 

do 1.30  4 bodů 

do 1.40  3 bodů 

do 1.50  2 bodů 

do 1.70  1 bod 

 

1. pololetí 9. třídy  

do 1.00  8 bodů 

do 1.10  7 bodů 

do 1.20  6 bodů 

do 1.30  5 bodů 

do 1.40  4 bodů 

do 1.50  3 bodů 

do 1.70  2 body 

do 1.75  1 bod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Doklad o aktivitě žáka nad rámec školní výuky (maximálně 3 body) 

Soutěže – umístění do 3. místa v okresním kole soutěže (od roku 2020) – 1 bod 

Soutěže – umístění do 3. místa krajském kole soutěže (od roku 2020) – 2 body 

Celkem z přihlášky (1-2) maximálně 25 bodů (20 %). 

3. Výsledky jednotných přijímacích zkoušek  

český jazyk – 50 bodů 

matematika – 50 bodů 

Celkem z jednotných přijímacích zkoušek maximálně 100 bodů (80 %). 
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8leté gymnázium – kód 79-41-K/81 

1. Prospěch za 1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku (maximálně 22 bodů) 

1. pololetí 4. třídy  

do 1.00  7 bodů 

do 1.10  6 bodů 

do 1.20  5 bodů 

do 1.30  4 bodů 

do 1.40  3 bodů 

do 1.50  2 bodů 

do 1.70  1 bod 

 

2. pololetí 4. třídy  

do 1.00  7 bodů 

do 1.10  6 bodů 

do 1.20  5 bodů 

do 1.30  4 bodů 

do 1.40  3 bodů 

do 1.50  2 bodů 

do 1.70  1 bod 

 

1. pololetí 5. třídy  

do 1.00  8 bodů 

do 1.10  7 bodů 

do 1.20  6 bodů 

do 1.30  5 bodů 

do 1.40  4 bodů 

do 1.50  3 bodů 

do 1.70  2 body 

do 1.75  1 bod 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Doklad o aktivitě žáka nad rámec školní výuky (maximálně 3 body) 

Soutěže – umístění do 3. místa v okresním kole soutěže (od roku 2020) – 1 bod 

Soutěže – umístění do 3. místa krajském kole soutěže (od roku 2020) – 2 body 

Celkem z přihlášky (1-2) maximálně 25 bodů (20 %). 

3. Výsledky jednotných přijímacích zkoušek  

český jazyk – 50 bodů 

matematika – 50 bodů 

Celkem z jednotných přijímacích zkoušek maximálně 100 bodů (80 %). 


