KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM VODŇANY

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE
STŘEDNÍ ŠKOLE DO OBORU VZDĚLÁNÍ 79-41-K/81 GYMNÁZIUM, OSMILETÉ
STUDIUM, DENNÍ FORMA

1. VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU
VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE DO OBORU VZDĚLÁNÍ 79-41-k/81
GYMNÁZIUM, OSMILETÉ STUDIUM, DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ, PRO
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

V souladu s ustanovením § 60odst. 1. Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění (dále jen „školský zákon“), a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, Základní škola a Gymnázium Vodňany
zastoupená ředitelkou Mgr. Jarmilou Rybáčkovou vyhlašuje první kolo
přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy do oboru vzdělání 79-41-K/81
Gymnázium, osmileté studium, denní forma vzdělávání, pro školní rok
2021/2022.

2. TERMÍNY A PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ
Termíny konání jednotné zkoušky
Obor 79-41-K/81 – Gymnázium (8-leté)
14. 4. 2021 (1. termín)
15. 4. 2021 (2. termín)
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
obor 79-41-K/81 – Gymnázium (8-leté) 30 žáků

3. JEDNOTNÁ KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A ZPŮSOB HODNOCENÍ
JEJICH SPLNĚNÍ
Do celkového hodnocení uchazeče se započítávají
A) test z českého jazyka a literatury (jednotná přijímací zkouška dodávaná
společností CERMAT)
B) test z matematiky (jednotná přijímací zkouška dodávaná společností
CERMAT)
OBSAH A FORMA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ODPOVÍDÁJÍ RVP ZV. PŘÍPRAVU, ZADÁNÍ,
DISTRIBUCI, ZPRACOVÁNÍ A HODNOCENÍ TESTŮ ZAJIŠŤUJE CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ
VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ.

V případě rovnosti bodů je pro celkové pořadí rozhodující:
1. počet bodů získaných v testu z matematiky
2. počet bodů získaných v testu z českého jazyka
Bodové hodnocení testů (A, B)

A) Test z českého jazyka – maximálně 50 bodů (minimální hranice není
stanovena)
B) Test z matematiky – maximálně 50 bodů (minimální hranice není
stanovena)
C) VÝPOČTOVÝ VZOREC

Počet bodů získaných v rámci přijímacího řízení (A+B), nejlepší možný výsledek
žáka (50+50), tj. = 100 bodů.

D) CIZINCI A UCHAZEČI, KTEŘÍ ZÍSKALI PŘEDCHOZÍ VZDĚLÁNÍ MIMO ÚZEMÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
Osoby, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona (tj. uchazeči, kteří
získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky), se promíjí na
žádost přijímací zkouška ze vzdělávacího oboru český jazyka a literatura.
Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají
zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří
ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení
všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání podle
školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek
testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení
se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle
§ 60d odst. 3 školského zákona.
V případě osob podle § 20 odst. 4 školského zákona, kterým je na žádost
prominuta jednotná zkouška ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, škola
ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání
v oboru 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium, denní forma vzdělávání.
Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru 79-41-K/81

Gymnázium, osmileté studium, denní forma vzdělávání, je podmínkou přijetí
uvedených uchazečů ke vzdělávání.
V rámci daného ověření škola zjišťuje schopnost uchazeče používat základní
mluvnické a lexikální struktury v českém jazyce, a to tak, že uchazeč vede
s pedagogickým pracovníkem školy rozhovor, který svým obsahem vychází
z tématu dosavadního vzdělávání a zájmu uchazeče, a to po dobu nejvýše 15
minut. Termín ověření rozhovorem znalosti českého jazyka bude sdělen uchazeči
současně s pozvánkou k přijímací zkoušce.

E) PŘIJETÍ KE VZDĚLÁNÍ
Přijati ke vzdělávání do 1. ročníku výše uvedeného oboru jsou uchazeči do 30.
místa včetně, a to v pořadí podle úspěšnosti (tj. dle celkového počtu získaných
bodů).

4. DORUČENÍ ROZHODNUTÍ

Ředitelka školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení
uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a zveřejní seznam přijatých
uchazečů. Ředitelka školy doručí rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání zveřejněním
seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, a to na veřejně
přístupném místě ve škole a rovněž i způsobem umožňujícím dálkový přístup, a
to alespoň po dobu 15 dnů. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným
registračním číslem bude zveřejněn na vchodových dveřích školy a na www
stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno do vlastních
rukou zákonným zástupcům nezletilých uchazečů nebo zletilým uchazečům.

5. VYZVEDNUTÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ
Ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním
číslem může zákonný zástupce uchazeče vyzvednout proti podpisu rozhodnutí o
přijetí ke vzdělávání v pracovních dnech vždy v době od 7:30 do 15:30 hodin
v kanceláři školy (v Bavorovské ulici, pavilon gymnázium).

6. ODEVDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný
zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy,
která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů
ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný,
pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Zákonný zástupce přijatého uchazeče nebo zletilý přijatý uchazeč může odevzdat
zápisový lístek ve výše uvedené lhůtě v pracovních dnech vždy v době od 7:30 do
15:30 hodin v kanceláři školy (v Bavorovské ulici, pavilon gymnázium).

7. LEGISLATIVA
Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednému vzdělávání
Opatření obecné povahy, MŠMT, č. j.: MSMT-43073/2020-3
ZŠGV- 28/2021
Ve Vodňanech 25. 1. 2021

Mgr. Jarmila Rybáčková
ředitelka školy

