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Kritéria přijímacího řízení  

konaného ve školním roce 2011/12 

pro přijímání ke studiu ve školním roce 2012/13 

do oboru 79-41-K/41 Gymnázium,  čtyřleté studium,   

pro absolventy  9. tříd ZŠ. 
 

     Podle § 60, 60a, 60b zákona č.561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 671/2004 Sb., 

kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních 

školách, jsem rozhodl, ţe uchazeči hlásící se do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41  

nebudou konat přijímací zkoušky. 

 

I.  Obecné zásady 

 

1) Celkově bude přijato nejvýše 30 ţáků v oboru 79-41-K/41 Gymnázium. 

2) Ţádá-li uchazeč, aby při přijímacím řízení bylo přihlédnuto ke zdravotnímu postiţení nebo 

zdravotnímu znevýhodnění uchazeče, musí být součástí přihlášky posudek školského 

poradenského zařízení obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání 

přijímací zkoušky (§ 1 odst. (1) písm. i) vyhlášky č. 671/2004 Sb.v platném znění). 

Zdravotní znevýhodnění  musí uchazeč doloţit  podle §1 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 

671/2004 Sb. v platném znění. 

3) Škola nepoţaduje pro přijímací řízení posudek lékaře o zdravotní způsobilosti. 

4) Počtem volných míst se v 1. kole rozumí počet přijímaných stanovený v čl. I. bod 1), 

v případných dalších kolech pak počet stanovený ředitelem školy při vyhlašování 

příslušného kola přijímacího řízení. 

5) V jednotlivých kolech přijímacího řízení budou uchazeči hodnoceni podle 

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 

b) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče. 

6) Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč, který dosáhne celkového průměrného 

prospěchu (viz bod 7) 1,00 - 2,1 a nemá na ţádném z posuzovaných vysvědčení známku 

horší neţ dobrou.  

7) Celkový průměrný prospěch se stanovuje jako průměrná hodnota prospěchů v 1. 

pololetí 8. třídy ZŠ, ve 2. pololetí 8. třídy ZŠ a 1. pololetí 9. třídy ZŠ. 

8) Ze všech uchazečů o studium oboru 79-41-K/41, kteří splní podmínky přijímacího řízení, 

bude vytvořeno pořadí podle následujících kritérií: 



a)   Upravený průměrný prospěch. Tento prospěch je roven celkovému průměrnému 

prospěchu a u ţáků splňujících podmínky bodu 12), 13) a 14) je upravený průměrný 

prospěch roven rozdílu celkového průměrného prospěchu a odečitatelné hodnoty 

uvedené v bodě 12), 13)  nebo 14) s přihlédnutím k bodům 15)  a 16). Vyskytnou-li 

se po roztřídění ţáků podle tohoto kritéria skupiny ţáků se stejným upraveným 

průměrným prospěchem, bude se v rámci kaţdé skupiny kromě skupiny s 

upraveným průměrným prospěchem 1,00 postupovat podle bodu b). Skupina 

uchazečů s upraveným průměrným prospěchem 1,00 se jiţ dále netřídí, tito uchazeči  

zaujmou příslušný počet čelných míst v celkovém pořadí, a to v abecedním řazení. 

 b)  Průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ. Vyskytnou-li se po roztřídění 

ţáků podle tohoto kritéria skupiny ţáků se stejným hodnocením, bude se v rámci 

kaţdé skupiny postupovat podle bodu c). 

c)   Průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Vyskytnou-li se po roztřídění 

ţáků podle tohoto kritéria skupiny ţáků se stejným hodnocením, bude upřednostněn 

ţák se zdravotním znevýhodněním. 

10) Podkladem pro stanovení pořadí bude řádně vyplněný a základní školou potvrzený 

prospěch v 1. pololetí 8. třídy ZŠ, ve 2. pololetí 8. třídy ZŠ a v 1. pololetí 9. třídy ZŠ na 

přihlášce ke studiu včetně průměrného prospěchu. Pokud nejsou všechny potřebné údaje 

potvrzeny ředitelem základní školy na přihlášce ke studiu, předloţí uchazeč ověřený opis 

příslušného vysvědčení. 

Nebyl-li uchazeč v 1. pololetí 8. ročníku hodnocen, počítá se, ţe jeho pololetní hodnocení 

bylo stejné jako hodnocení na konci 8. ročníku. Nebyl-li uchazeč hodnocen v 1. pololetí 9. 

ročníku, nebude ke studiu přijat. 

11) Na základě sestaveného pořadí uchazečů bude přijat příslušný počet uchazečů tak, aby 

celkový počet přijatých ţáků dosáhl stanoveného počtu přijímaných. 

12)  Za výrazné umístění v soutěţích Olympiáda v Čj, Soutěţ v cizích jazycích Aj, Nj, Rj, 

Soutěţ mladých historiků, Zeměpisná olympiáda, Matematická olympiáda, Fyzikální 

olympiáda, Chemická olympiáda a Biologická olympiáda, a to kategorie pro 8. třídu ZŠ 

nebo pro 9. třídu ZŠ, se od celkového průměrného prospěchu vypočítaného podle bodu 7) 

odečítá určitá hodnota podle umístění a kola soutěţe takto: 

Okresní kolo:  1. místo – 0,20  Krajské kolo:  1. místo – 0,30 

 2. místo – 0,15  2. místo – 0,25 

 3. místo – 0,10  3. místo – 0,20 

  4. místo – 0,15 

  5. místo – 0,10 

13) Sportovní aktivity jsou zhodnoceny takto: 

Za výrazné umístění v přeboru republiky nebo v nejvyšší celostátní soutěţi pořádané 

příslušným sportovním svazem ve věkové kategorii do 14 let a vyšší se od celkového 

průměrného prospěchu vypočítaného podle bodu 7) odečítá určitá hodnota takto: 

 Individuální sport:  1. místo – 0,30  Kolektivní sport:  1. místo – 0,20 

  2. místo – 0,25 2. místo – 0,15 

 3. místo – 0,20  3. místo – 0,12 

 4. místo – 0,15  4. místo – 0,10 

 5. místo – 0,10  5. místo – 0,08 

 



14) Dlouhodobá (alespoň čtyřletá) souvislá účast na výuce v ZUŠ nebo dlouhodobá (alespoň 

čtyřletá) souvislá účast na trénincích a soutěţích v registrovaném sportovním oddílu 

(klubu) se hodnotí odečtením hodnoty 0,05 od celkového průměrného prospěchu. 

15) Pokud by po odečtech dle bodů 12), 13), 14) u nějakého uchazeče dosáhla hodnota 

upraveného průměrného prospěchu (bod 8 a)) čísla menšího neţ 1, započítá se mu 

upravený průměrný prospěch 1,00. 

16) Umístění v soutěţi musí být doloţeno diplomem nebo výsledkovou listinou potvrzenou 

pořadatelem soutěţe nebo jejich úředně ověřenými kopiemi. Dlouhodobá (alespoň 

čtyřletá) souvislá účast na výuce v ZUŠ nebo dlouhodobá (alespoň čtyřletá) souvislá účast 

na trénincích a soutěţích v registrovaného sportovního oddílu (klubu) musí být potvrzena 

vedením ZUŠ (resp. vedoucím sportovního oddílu) a opatřená razítkem školy či 

sportovního oddílu (klubu). Návštěvu  ZUŠ lze téţ doloţit kopiemi vysvědčení za 

poslední čtyři roky. Vše musí být škole dodáno v 1. kole nejpozději 30.3.2012 do 8,00 

hod., v dalších kolech společně s přihláškou ke studiu. Při hodnocení sportovních aktivit 

se z umístění na několika bodovaných místech nebo v několika soutěţích téhoţ sportu  

započítává pouze nejlépe bodované umístění (tj. body za různá umístění se nesčítají). 

17) Kaţdý uchazeč obdrţí po 15. březnu 2012 písemné informace o přijímacím řízení. 

Současně mu bude přiděleno registrační číslo, pod nímţ bude po celou dobu přijímacího 

řízení veden. 

Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých uchazečů (v pořadí podle těchto kritérií) 

bude v 1. kole zveřejněn ve vestibulu školy a na internetu (www.gymnazium.milevsko.cz)  

v odpoledních hodinách dne 23.4.2012, v případných dalších kolech vţdy v termínu 

stanoveném ředitelem školy. Do doby zaslání písemného rozhodnutí můţe být seznam 

průběţně aktualizován. Písemná rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou odeslána 

zákonným zástupcům přihlášených uchazečů na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu 

dopisem do vlastních rukou v 1. kole do 7.5.2012, v dalších kolech v termínu stanoveném 

ředitelem školy. 

 

 

II. Závěrečné informace 

 Proti rozhodnutí o nepřijetí se můţe zákonný zástupce uchazeče odvolat ke Krajskému 

úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeţe a tělovýchovy, U Zimního stadionu 

1952/2, 370 76  České Budějovice, a to podáním učiněným u ředitele Gymnázia, 

Milevsko, Masarykova 183 , 39901 Milevsko do tří pracovních dnů ode dne doručení 

rozhodnutí. Podle § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, musí odvolání 

obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a 

v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jeţ 

mu předcházelo. 

 

V Milevsku dne 30.1.2012  

 

 

  Mgr. Evžen Jiroušek 

         ředitel školy 

http://www.gymnazium.milevsko.cz/

