
Přijímací řízení 
 

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 na Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, 
příspěvková organizace proběhne v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), 
vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, 
nařízením vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 
odborném vzdělávání, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
V rámci přijímacího řízení uchazeči o studium vykonají jednotnou přijímací zkoušku formou 
písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu 
ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 
  
Počet přijímaných uchazečů 
 
V rámci přijímacího řízení bude přijato maximálně: 

 30 uchazečů do čtyřletého studia  – obor 79-41-K/41 – pro žáky po splnění povinné 
školní docházky 

 30 uchazečů do osmiletého studia – obor 79-41-K/81 – pro žáky 5. tříd ZŠ. 
 
Přihláška ke vzdělávání 

Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 
řediteli střední školy, a to na tiskopisu předepsaném MŠMT do 2. 3. 2020. Pro první kolo 
přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky, přičemž na obou uvede školy, 
obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí. Každý 
uchazeč může, pokud si podal dvě přihlášky, písemné testy z českého jazyka a z matematiky 
konat dvakrát. V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, 
ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Potvrzení 
o zdravotní způsobilosti ke studiu není vyžadováno. Součástí přihlášky je, jde-li o uchazeče se 
speciálními vzdělávacími potřebami, doporučení školského poradenského zařízení obsahující 
podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.  

Osoby, které získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, přiloží osvědčení o uznání 
rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání 
platnosti zahraničního vysvědčení. 

Kritéria přijímacího řízení 
 
Kritéria přijímacího řízení zohledňují znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením 
na vysvědčeních z dosavadního vzdělávání, výsledky jednotné přijímací zkoušky a další 
skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazečů. 
 
Čtyřleté studium 
 
a) Jednotná přijímací zkouška se koná ve dvou termínech:  
1. termín: 14. dubna 2020 
2. termín: 15. dubna 2020 

Uchazeči absolvují:  

 písemný test z českého jazyka a literatury -  maximální počet bodů ……………50  
 písemný test z matematiky a jejích aplikací -  maximální počet bodů.…………..50  
Celkem je tedy možné získat vykonáním písemných testů ………………………100 bodů 
Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého 
jazyka a lepší výsledek písemného testu z matematiky, pokud konal písemné testy v obou 
termínech. 



 
b) Uchazeči, kteří doloží do 6. dubna 2020 úspěšné umístění (to je 1. až 10. místo 
v ústředním kole nebo 1. až 5. místo v krajském kole nebo 1. až 3. místo v okresním kole 
v posledních dvou ročnících povinné školní docházky) ve vědomostních soutěžích 
(matematická olympiáda, fyzikální olympiáda, chemická olympiáda, biologická olympiáda, 
soutěže v cizích jazycích – němčina, angličtina, francouzština, ruština, olympiáda v českém 
jazyce, dějepisná olympiáda, zeměpisná olympiáda, Matematický klokan, astronomická 
olympiáda a Pythagoriáda - jedná se o soutěže typu A uvedené ve Věstníku MŠMT ČR, sešit 
5 z roku 2019 na stranách 2 - 6 pod označením 1.1.1. Předmětové soutěže  A1 – A2, A4 – 
A12, A14 - A15), obdrží 10 (ústřední kolo) nebo 7 (krajské kolo) nebo 5 (okresní kolo) bodů. 
 
Do hodnocení přijímacího řízení se započítá pouze nejvyšší bodové hodnocení takto získané, 
tedy maximálně ............................................................................................................... 10 bodů 
 
c) Uchazeči, kteří dosáhli na vysvědčeních z posledních dvou ročníků, ve kterých splnili 
nebo plní povinnou školní docházku (tedy 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí 
posledního ročníku) 
studijního průměru 1,00 až 1,20, obdrží za každý takový výsledek ............................... 15 bodů 
Uchazeči, kteří dosáhli v uvedených pololetích studijního průměru 1,21 až 1,40, obdrží 
za každý takový výsledek ................................................................................................ 12 bodů 
Uchazeči, kteří dosáhli v uvedených pololetích studijního průměru 1,41 až 1,60, obdrží 
za každý takový výsledek…………………………………..………………..…………..9 bodů 
Uchazeči,  kteří  dosáhli  v uvedených  pololetích  studijního  průměru    1,61 až  1,80, obdrží 
za každý takový výsledek…………………………..………………………….……….. 6 bodů 
Uchazeči,  kteří  dosáhli  v uvedených pololetích studijního  průměru     1,81 až 2,00, obdrží 
za každý takový výsledek……………………………………………………………....  3 body         
Maximálně tedy mohou získat ........................................................................................ 45 bodů 
 
Celkem tak může uchazeč získat v  přijímacím řízení .................................................. 155 bodů 
 

d) V případě získání stejného počtu bodů rozhoduje o umístění v pořadí uchazečů: 
1. vyšší počet získaných bodů v testu z matematiky 
2. vyšší počet získaných bodů v testu z českého jazyka 
3. nižší součet studijních průměrů z výše uvedených vysvědčení 
4. nižší studijní průměr na pololetním vysvědčení v posledním roce, v němž plní 
povinnou školní docházku 

 
e) Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky dle § 20 
odst. 4 školského zákona, se při přijímacím řízení promíjí na základě písemné žádosti 
přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem. V rámci 
kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) téhož zákona stanoví ředitel školy způsob hodnocení 
jednotné zkoušky výše uvedených osob podle věty první. 
 
f) V prvním kole přijímacího řízení bude přijato maximálně 30 uchazečů.  
 
Oznámení výsledků přijímacího řízení 
 
Podle platných právních předpisů zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů 
pod přidělenými registračními čísly do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení 
uchazeče Centrem, nejpozději 30. dubna 2020. Seznam bude po dobu 15 dnů vyvěšen 
na veřejně přístupném místě ve škole a na internetové stránce školy www.gkh.cz. Nepřijatým 
zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude 
odesláno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.  
 
 
V Havířově dne 24. 01. 2020                                           PhDr. Petr Šimek 
        ředitel školy 


