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Bodové hodnocení přijímacích zkoušek 2021/2022 
platné pro všechny obory 

1. Kritérium hodnocení - 10% z celkového hodnocení 
 Zájmové a oborové aktivity - koeficient *1,67 

Aktivita Body 

Školní kolo - účast 1 

Okresní kolo - účast 2 

Krajské kolo - účast 3 

Celorepublikové kolo - účast 4 

ZUŠ – aktivně navštěvoval  1. stupeň  výtvarného oboru nebo hudební ho oboru  
nebo  diplom z okresní ho kola soutěže Vv nebo Hv 

2 

ZUŠ – aktivně navštěvoval 2. stupeň  výtvarného oboru nebo hudební ho oboru  
nebo získal diplom z krajského  kola soutěže Vv nebo Hv 

3 

Členství v kroužku 1 

Certifikát 1 

Jednotlivé aktivity jsou sčítány až do max. možného zisku 10 bodů. Dále je zisk z aktivit 
vynásoben  koeficientem 1,67 - maximálně je tak možné získat 16,7 bodu. 

2. Kritérium hodnocení  - 30 % z celkového hodnocení 
 Průměrný prospěch na základní škole  -  koeficient *25 

o (Průměrný prospěch 1. pololetí 8. třídy / 4. třídy + 1. pololetí 9. třídy / 5.třídy) : 2 = 
průměrný prospěch ze ZŠ  

o průměrný prospěch 3 znamená 0 dosažených bodů 
o výpočet: (3 – průměrný prospěch ze ZŠ) *25  
o maximálně 50 bodů 

3. Kritérium hodnocení – 60 % z celkového hodnocení 
 Výsledek součtu dosažených bodů z didaktických testů z ČJ (max. 50 bodů) a z MAT (max. 50 

bodů)  
o koeficient *1 
o maximálně 100 bodů 

Celkové hodnocení: Maximální počet získaných bodů je 166,7, z toho didaktické testy 100, 

průměrný prospěch na základní škole 50, zájmové a oborové aktivity 16,7. 

Uchazeči jsou přijati podle celkového bodového zisku do kapacity třídy. V případě shody 
upřednostňujeme jednotlivá kritéria v pořadí: 

1. Výsledek součtu dosažených bodů z didaktických testů 
2. Průměrný prospěch na základní škole 
3. Zájmové a oborové aktivity 
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