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GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 
 

 

 
 
 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 
 

 

Studijní obor 79-41-K/41 – Gymnázium (čtyřleté studium) 

V souladu s § 59 až 60g zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 

MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání rozhodl ředitel školy 

o konání přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání 

v gymnáziu v denní formě studia pro školní rok 2023/2024 takto: 

 

Všeobecná ustanovení 

V dubnu 2023 bude v prvním kole přijímacího řízení ke studiu na Gymnáziu, Strakonice, 

Máchova 174 přijato 90 žáků do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium).  

 

Přijímací řízení 

Všichni uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka 

(Cermat) a školní písemný test z anglického a německého jazyka (viz pomocné kritérium 4d). 

Termíny jednotné přijímací zkoušky + školního písemného testu z anglického a německého 

jazyka: 1. termín – 13. dubna 2023, 2. termín – 14. dubna 2023.  

 

Kritéria přijetí: 

Žádný z předmětů na vysvědčení v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy ZŠ nesmí být 

hodnocen známkou horší než dobrý. Žáci, kteří nesplní tuto podmínku, nemohou být přijati. 

Pořadí uchazečů bude určeno na základě součtu bodů získaných v jednotlivých testech a 

bodů za školní prospěch a olympiády. Celkový možný počet bodů je 160, z toho test 

z matematiky 50 bodů, test z českého jazyka 50 bodů, prospěch 50 bodů a výsledky soutěží 

10 bodů. 

 

Body za prospěch na ZŠ: maximum 50 bodů; minimum 0 bodů. 

Body se vypočtou na základě známek za obě pololetí osmého ročníku a první pololetí 

devátého ročníku z předmětů: český jazyk, anglický jazyk, dějepis, občanská výchova, 

zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika a chemie. 

Výpočet: od 50 bodů bude za každou dvojku odečten 1 bod, za každou trojku 2 body. 

 

Body za olympiády: za umístění v okresním, krajském a celostátním kole předmětových 

soutěží v gesci MŠMT (olympiáda v českém jazyce, konverzační soutěž v cizím jazyce – 

pouze celostátně organizované soutěže s postupovými koly, dějepisná olympiáda, zeměpisná 

olympiáda, matematická olympiáda, fyzikální olympiáda, chemická olympiáda, biologická 

olympiáda) v 7., 8. a 9. ročníku základní školy podle níže uvedené tabulky: 

 

Umístění 1. místo 2. místo 3. místo úspěšný řešitel 

Okresní kolo 4 3 2 1 

Krajské a celostátní kolo 8 6 4 2 

 

Maximální počet bodů získaných za úspěchy v předmětových soutěžích je 10 bodů. Doklad 

o umístění v předmětových soutěžích (diplom, výsledkovou listinu nebo základní školou 

ověřenou kopii diplomu) musí uchazeč dodat nejpozději do 14. 4. 2023. 
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V případě rovnosti bodů budou uchazeči seřazeni postupně podle kritérií: 

1) vyšší počet bodů získaný v testu z matematiky  

2) vyšší počet bodů získaný v testu z českého jazyka  

3) vyšší počet bodů získaný za olympiády 

4) vyšší počet bodů získaný za prospěch: 

a) s ohledem na studijní výsledky v 1. pololetí 9. třídy postupně dle klasifikace 

z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, fyziky, chemie, přírodopisu, 

dějepisu, zeměpisu a občanské výchovy 

b) s ohledem na studijní výsledky v 2. pololetí 8. třídy postupně dle klasifikace 

z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, fyziky, chemie, přírodopisu, 

dějepisu, zeměpisu a občanské výchovy 

c) s ohledem na studijní výsledky v 1. pololetí 8. třídy postupně dle klasifikace 

z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, fyziky, chemie, přírodopisu, 

dějepisu, zeměpisu a občanské výchovy 

d) pomocné kritérium: Všichni uchazeči o studium budou v rámci přijímací 

zkoušky psát test z anglického a německého jazyka. V případě rovnosti bodů 

v přijímacím řízení bude výsledek testu z anglického jazyka použit jako 

pomocné kritérium pro určení pořadí uchazečů. U přijatých uchazečů bude 

výsledek testů použit pro rozdělení do tříd a jazykových skupin. 

 

Vzhledem k tomu, že se školní vzdělávací programy jednotlivých základních škol odlišují, 

může dojít k úpravě kritérií přijímacího řízení. Pokud z důvodu odlišného školního 

vzdělávacího programu uchazeč nebude mít známku z některého z uvedených předmětů, 

nebude hodnocení z tohoto předmětu v daném pololetí započteno žádnému z uchazečů. 

 

Postup pro uchazeče se specifickými vzdělávacími potřebami:  

Na základě doporučení školského poradenského zařízení (doporučení musí být přiloženo 

k přihlášce) ředitel školy rozhodne o uzpůsobení podmínek konání přijímacích zkoušek.  

 

Postup pro uchazeče, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České 

republiky:  

Uchazeči, kteří doloží společně s přihláškou ke studiu, že předchozí vzdělání získali mimo 

Českou republiku, nemusí skládat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka. Uchazeči, 

kteří doloží společně s přihláškou ke studiu, že jsou cizinci s dočasnou ochranou (nejčastěji 

uprchlíci z Ukrajiny), nemusí skládat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a na 

matematiku mohou mít zadání v ukrajinském jazyce.  Žádost o zproštění povinnosti skládání 

jednotné zkoušky z českého jazyka i o zadání zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce 

musí uchazeč písemně podat společně s přihláškou.  
 

Uchazeči, kteří neskládají jednotnou zkoušku z českého jazyka, musí absolvovat ověření 

úrovně českého jazyka potřebné pro zvládnutí studia v podobě ústní zkoušky. Tato ústní 

zkouška bude mít 3 části: 

• Ověření dovednosti samostatného ústního projevu na dané téma (0 – 5 bodů) 

• Ověření dovednosti reagovat na položené otázky (0 – 5 bodů) 

• Ověření dovednosti porozumění psanému textu (0 – 5 bodů) 

Pro úspěšné složení zkoušky musí uchazeč získat z každé dílčí části alespoň 1 bod a celkem 

minimálně 6 bodů. Bodové hodnocení této zkoušky se nezapočítává do celkových výsledků 

uchazeče a nemá vliv na pořadí. Zkouška se hodnotí v rámci přijímacího řízení jen ověřena / 

neověřena požadovaná úroveň českého jazyka. Uchazeč je zařazen do výsledkové listiny na 

základě tzv. redukovaného pořadí (tj. jen podle bodů z matematiky, za prospěch na ZŠ a 

soutěže). 

 

Ve Strakonicích 30. 1. 2023 

Mgr. Miroslav Hlava 

ředitel školy 
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