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Kritéria hodnocení přijímacího řízení pro obor 79–41–K/81 Gymnázium – ŠVP Matematika a příroda 
 

ve školním roce 2021/2022 (vzdělávání od školního roku 2022/2023) 
 
 

V prvním kole přijímacího řízení přijímáme maximálně 30 uchazečů (1 třídu).  

První kolo přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia, obor 79-41-K/81 Gymnázium pro 
obsahové zaměření ŠVP Matematika a příroda, bude realizováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 
(školský zákon), vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, a zákonem 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Předpoklady pro přijetí: 

• Odevzdání řádně vyplněné přihlášky v zákonem stanoveném termínu do 1. 3. 2022. 
• Absolvování jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky. Forma a obsah testů 

jsou podrobně popsány na stránkách společnosti CERMAT. 
• Splnění dalších relevantních podmínek stanovených zejména výše uvedenými právními předpisy. 

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě dosaženého bodového hodnocení, které získají 
v přijímacím řízení. Toto bodové hodnocení obsahuje: 

 

1. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky (z českého jazyka a literatury a z matematiky):  

Jednotná zkouška Počet bodů 
z českého jazyka a literatury 0–50 bodů 
z matematiky 0–50 bodů 

 
Uchazeči se započítá lepší výsledek z obou testů, který se zaokrouhlí na dvě desetinná místa. 
Spodní hranice úspěšnosti není stanovena. 

2. Hodnocení průměrného prospěchu ze ZŠ: 

Součet studijních průměrů v 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku ZŠ: 

Příklad: Žák měl v 2. pololetí 4. ročníku průměr 1,00 a v 1. pololetí 
5. ročníku průměr 1,32. Součet obou průměrů je 2,32 – žák získá 30 bodů. 

Pokud byl žák v některém z uvedených obdobích hodnocen nejméně 
z jednoho předmětu stupněm dostatečný nebo nedostatečný, 
započítává se mu 0 bodů bez ohledu na studijní průměr. 
Do průměru známek se nezapočítává známka z chování. V případě, že 
2. pololetí 4. ročníku připadá na šk. rok 2019/2020, započítá se uchazeči 
studijní průměr za 1. pololetí 4. ročníku. 

 

Průměr Body 
2,00–2,20 40 bodů 
2,21–2,40  30 bodů 
2,41–2,60  25 bodů 
2,61–2,80  20 bodů 
2,81–3,00  15 bodů 
3,01 a více  0 bodů 
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3. Hodnocení účasti na soutěžích vyhlášených ve školním roce 2020/2021 nebo 2021/2022 
a certifikátů o složení zkoušky z cizího jazyka (uchazeč musí jazykovou zkoušku doložit 
certifikátem a umístění kopií diplomu nebo potvrzenou výsledkovou listinou nejpozději do 
20. dubna 2022 do 8:30): 

a) Individuální vědomostní soutěže (městské a vyšší kolo) 

10 bodů 

b) Ostatní soutěže (hudební, výtvarné, recitační, chovatelské, sportovní) – jakékoli kolo 

5 bodů 

c) Certifikát potvrzující složení zkoušky z cizího jazyka na úrovni A2 a vyšší 

10 bodů 

• O udělení počtu bodů (kategorii soutěže) rozhoduje ředitel Wichterlova gymnázia. 
• Každému uchazeči se započítá jedno umístění/certifikát s nejvyšším bodovým ziskem. 

Uchazeči o studium tak mohou získat maximálně 150 bodů.  

Pořadí uchazečů v přijímacím řízení bude určeno podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím 
řízení. 

O pořadí uchazečů rozhoduje celkový bodový zisk v přijímacím řízení. Toto pořadí rozhoduje o přijetí 
v případě, že podmínky pro přijetí splní více uchazečů, než kolik lze přijmout. Při rovnosti bodů rozhoduje 
v tomto pořadí:  

1. bodový zisk z jednotné zkoušky z matematiky; 
2. bodový zisk z jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury; 
3. studijní průměr uvedený dle bodu 2; 
4. procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z jednotné zkoušky z matematiky; 
5. procentuální podíl počtu bodů za úlohy z matematiky ověřující osvojení znalostí a dovedností 

v oblasti čísel, operací z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy; 
6. procentuální podíl počtu bodů za úlohy z matematiky ověřující osvojení znalostí v oblasti 

závislostí a vztahů, osvojení dovedností číst a třídit informace a pracovat s daty z maximálně 
dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy; 

7. procentuální podíl počtu bodů za úlohy z matematiky ověřující osvojení znalostí a dovedností 
v oblasti geometrie v rovině a prostoru z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy;  

8. procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z jednotné zkoušky z českého jazyka z 
maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy; 

9. procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z ČJL ověřující znalost pravidel českého 
pravopisu z maximálně dosažitelné počtu bodů za tyto úlohy. 
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Uchazeči, kteří splní podmínky pro přijetí a nebudou ke studiu z důvodu nedostatečné kapacity oboru 
přijati, se budou moci odvolat prostřednictvím svého zákonného zástupce. Odvolání lze podat do tří 
pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. 

Zvláštní podmínky: 

U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří doloží k přihlášce, nejpozději však do 1. 3. 2022, 
písemné doporučení školského poradenského zařízení, budou podmínky k vykonání jednotných testů 
upraveny dle doporučení. Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky pro jednotnou 
zkoušku neupravují. 

Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004  Sb., o předškolním, základní, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon). 

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se 
při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je 
nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří škola rozhovorem. 

Uchazeč, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, doloží poslední dvě 
vysvědčení ze zahraniční školy. Dále uchazeč doloží učební plán a způsob klasifikace dotčené školy 
v zahraničí. Všechny tyto dokumenty musí být opatřeny úředně ověřeným českým překladem s výjimkou 
dokumentů v anglickém, německém, francouzském, španělském a ruském jazyce. Posouzení hodnocení 
výsledků vzdělávání na vysvědčeních je v kompetenci ředitele školy. 

V případě, že bude uchazeči prominuta jednotná přijímací zkouška z českého jazyka, použije se pro jeho 
zařazení do výsledného pořadí uchazečů pořadí uchazečů stanovené Centrem na základě redukovaného 
hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle 
školního vzdělávacího programu. Toto redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka 
a literatury. 

Osoby, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, 
mohou doložit účast na soutěžích i jiných než uvedených v bodě 3 těchto kritérií. O bodovém zisku za tyto 
soutěže rozhoduje ředitel školy.  
 
Další předpoklady pro přijetí uchazečů: 
 
Uchazeč se může stát žákem školy, pokud splní následující předpoklady: 

o Doloží úspěšné ukončení 5. ročníku ZŠ, a to při zahájení vzdělávání na Wichterlově 
gymnáziu. 

o Potvrdí zájem vzdělávat se na Wichterlově gymnázium uplatněním zápisového lístku 
v zákonem stanovené lhůtě. 
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o Cizinec, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, doloží doklad 
potvrzující oprávněnost pobytu cizince, a to nejpozději při zahájení vzdělávání na 
Wichterlově gymnáziu. 
 
 

 
V Ostravě-Porubě dne 26. 1. 2022      Mgr. Jan Netolička 
č. j.: WG/132/2022       ředitel gymnázia 


