
Kritéria přijetí na Gymnázium a Střední odbornou školu, Plasy 

Přijímáme do pěti oborů:                                                              Plasy 31.1. 2021 

1. gymnázium všeobecné osmileté - s rozšířenou kvalifikovanou výukou cizích jazyků, s možností volby 

předmětů podle zájmu, rodilý mluvčí anglického jazyka ve vyšších ročnících 

2. gymnázium všeobecné čtyřleté - s možností volby předmětů podle zájmu, rodilý mluvčí anglického jazyka 

ve vyšších ročnících 

3. agropodnikání - s vazbou na německé farmy, zajímavá praxe v zemědělských podnicích 

4. obchodní akademie - se zaměřením na cestovní ruch nebo počítačovou grafiku 

5. veterinářství - pro milovníky zvířat, expedice na kliniky do Portugalska (zdarma) 

U všech oborů se konají v roce 2021 testy z českého jazyka a literatury a matematiky, tzv. jednotná přijímací 

zkouška, řízená státem. 

ALE POZOR: Bohužel až 8.3.2021 rozhodne počet uchazečů na obor agropodnikání, jestli se testy v tomto oboru 

nezruší. Testy by se zrušily jen v případě, že uchazečů bude nejvýše 15. V tomto případě by všichni uchazeči o obor 

agropodnikání byli přijati.  

Bodový limit: nemáme stanovenou hranici počtu bodů, pod kterou nelze přijmout. Nepřijatí uchazeči budou jen 

z důvodu plné kapacity třídy. 

Uchazeči (od nejlepšího) budou seřazeni podle jejich celkového bodového zisku, který je součtem bodů za 

testování, průměrný prospěch na ZŠ  a aktivitou (zájmovou, studijní, oborovou, sportovní, uměleckou - 

potvrzenou základní školou nebo vedením klubu, oddílu, LŠU, doloženo diplomem atd.) 

Váha bodů pro přijetí ke studiu: 

79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté LUPA- 60 % získané body z testování, 30 % činí body za průměrný prospěch na 

ZŠ (první pololetí osmé třídy a první pololetí deváté třídy) , 10% za aktivitu, kapacita 30 žáků 

79-41-K/81 Gymnázium osmileté LUPA- 60 % získané body z testování, 30 % činí body za průměrný prospěch na 

ZŠ (první pololetí čtvrté třídy a první pololetí páté třídy), 10% za aktivitu, kapacita 30 žáků 

41-41-M/01 Agropodnikání Plasy - 60 % získané body z testování, 30 % činí body za průměrný prospěch na ZŠ 

(první pololetí osmé třídy a první pololetí deváté třídy), 10% za aktivitu, kapacita 15 žáků 

63-41-M/02 Obchodní akademie Plasy - 60 % získané body z testování, 30 % činí body za průměrný prospěch na 

ZŠ (první pololetí osmé třídy a první pololetí deváté třídy), 10% za aktivitu, kapacita 15 žáků 

43-41-M/01 Veterinářství Plasy - 60 % získané body z testování, 30 % činí body za průměrný prospěch na ZŠ (první 

pololetí osmé třídy a první pololetí deváté třídy), 10% za aktivitu, kapacita 30 žáků 

Ilustrační testy a další informace najdete zde https://prijimacky.cermat.cz/ 

U oborů agropodnikání a veterinářství požadujeme lékařské doporučení. 
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