
Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 
Čj.: 3019jlš21                             V Jevíčku 19.05. 2021 

Vyřizuje: Linhartová 

Organizace a kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 

2021/2022 

 
Gymnázium v Jevíčku bude konat 2. kolo přijímacího řízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího 
řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Přihlášky ke vzdělávání je možné podávat řediteli školy do 7. června 2021.  

Předpokládané počty přijímaných žáků 

79-41-K/41 Gymnázium (humanitní) – 5 žáků 

79-41-K/41 Gymnázium (všeobecné) – 5 žáků 
78-42-M/06 Kombinované lyceum – 10 žáků  

Kritéria druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 

Přijímací zkouška se nekoná. Uchazeči budou hodnoceni na základě prospěchu v prvním pololetí 

osmého ročníku a v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ (max. 40 bodů), a to z matematiky, českého 
jazyka, prvního cizího jazyka, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu. Podmínkou pro 

přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby získal minimálně 3,9 bodu ze 40 možných.  

 
V případě vyššího počtu přihlášených žáků k přijetí ke studiu rozhoduje: 

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Z takto vzniklého pořadí budou přijati uchazeči do 
počtu 30. Ostatní nebudou přijati z kapacitních důvodů. V případě, že přijatý uchazeč neodevzdá zápisový 
lístek, mohou být nepřijatí uchazeči následně přijati ke studiu na základě odvolání v rámci využití nástroje 

tzv. autoremedury v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. - školský zákon v platném znění.  

Počet bodů získaných na základě prospěchu v prvním pololetí osmého ročníku a v prvním pololetí 

devátého ročníku ZŠ (max. 40 bodů), a to z matematiky, českého jazyka, prvního cizího jazyka, fyziky, 
chemie, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu; počet přidělených bodů se bude řídit následující tabulkou: 

Součet známek 

z vybr. 

předmětů 

Průměrný 

prospěch z vybr. 

předmětů 

Přidělené body 

  

  

Součet známek 

z vybr. 

předmětů 

Průměrný 

prospěch z vybr. 

předmětů 

Přidělené body 

  

  

16 1 40 26 1,63 30 

17 1,06 39,9 27 1,69 27,9 

18 1,13 39,6 28 1,75 25,6 

19 1,19 39,1 29 1,81 23,1 

20 1,25 38,4 30 1,88 20,4 

21 1,31 37,5 31 1,94 17,5 



22 1,38 36,4 32 2,00 14,4 

23 1,44 35,1 33 2,06 11,1 

24 1,5 33,6 34 2,13 7,6 

25 1,56 31,9 35 2,19 3,9 

Pro součet známek z vybraných předmětů 36 a větší jsou přidělené body 0. 
 

Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání 
počet jedniček z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka na vysvědčení za 1. pololetí 8. ročníku 
a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. 

 
Odvolací řízení 

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může do 3 pracovních dní ode dne jeho doručení 
zákonný zástupce žáka podat odvolání k OŠ KÚ v Pardubicích prostřednictvím ředitele Gymnázia v 

Jevíčku. 

 

Oznámení výsledků přijímacího řízení 

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a 
zveřejní 8. června 2021 na webu školy seznam přijatých a nepřijatých uchazečů pod registračním číslem. 
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o 

nepřijetí. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí si budou moci zákonní zástupci uchazečů vyzvednout 

v kanceláři školy u paní Linhartové v pracovní dny od 08:00 do 15:00. Přijatí uchazeči budou mít možnost 

odevzdat zápisové lístky. 
 

Mgr. Lucie Škvařilová 

ředitelka školy 

 


