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Kritéria hodnocení přijímacích zkoušek 2023/2024 
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 
o Průměrný prospěch na základní škole  -  koeficient *25 

(Průměrný prospěch 1. pololetí  8. třídy / 4. třídy + 2. pololetí  8.třídy / 4.třídy + 1. pololetí 
9. třídy / 5.třídy) : 3 = průměrný prospěch ze ZŠ  

průměrný prospěch 3 znamená 0 dosažených bodů 

výpočet: (3 – průměrný prospěch ze ZŠ) *25  

maximálně 50 bodů 

o Dle §. 1, odstavce 7, vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve 
znění pozdějších úprav nelze v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí 
školního roku 2019/2020. V případě, že bude žák dokládat k přijímacímu řízení uvedené vysvědčení, 
bude mu pro výsledek přijímacího řízení započítané první  pololetí šk. roku 2019/2020 dvakrát. 

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

bodů)  
o celkový počet bodů u oboru osmileté gymnázium a veterinářství musí být alespoň 25, 

ostatní obory hranici nemají  
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. 
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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, (celkový počet bodů u oboru 
osmileté gymnázium a veterinářství musí být alespoň 25) 

2. Průměrný prospěch na základní škole 
3. Zájmové a oborové aktivity 

 

 

Kritérium a způsob hodnocení cizinců 

Žáci z Ukrajiny s dočasnou ochranou na přihlášku vyplní vysvědčení z předchozích 3 pololetí. (Lze 
nahradit čestným prohlášením). K přihlášce doloží vízum dočasné ochrany, žádost o prominutí 
zkoušky z českého jazyka a žádost o konání didaktického testu z matematiky v ukrajinštině. 

Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem.  

Hodnocení rozhovoru: uspěl, uspěla/neuspěl, neuspěla, podle schopnosti reagovat na běžné 
životní situace ( popis obrázku, motivace ke studiu – hodnotí se obsahová  srozumitelnost ). 

 

Podle § 60b odst. 5  ředitelka školy vytvoří redukované pořadí všech uchazečů jako výsledné. 
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Mgr. Markéta Lorenzová 

ředitelka školy 

 


