
 

Vyhlášení kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020   
  

  

Ředitelka Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, rozhodla podle § 60 až 64 

školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb.) a vyhlášky č. 

353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání o konání přijímacích zkoušek v rámci 

přijímacího řízení, a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru 

vzdělání 79-41-K/81 (8leté gymnázium), a do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 (4leté 

gymnázium) pro školní rok 2019/2020.  

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě hodnocení:  

a) na vysvědčení z předcházejících dvou ročníků vzdělávání: průměrný prospěch z 

povinných předmětů za poslední tři klasifikační období vypočtený na 2 desetinná 

místa,  

b) výsledku přijímací zkoušky konané formou centrálně zadávaných jednotných 

písemných testů  z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a její aplikace.  

Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem není pro studium na gymnáziu vyžadována.   

Podání přihlášky:  
  

• Uchazeč použije formulář přihlášky stanovený MŠMT.  

• Uchazeč může v prvním kole přijímacího řízení podat až 2 přihlášky. Zvolené školy a 

obory vzdělání uvede v obou přihláškách ve stejném pořadí. Přihlášku odevzdá uchazeč 

na každou školu, kterou uvedl v přihlášce, zvlášť. Přihláška bude podepsána uchazečem 

a jeho zákonným zástupcem.  Prospěch ze základní školy potvrzuje na přihlášce ředitel 

ZŠ nebo se dokládá ověřenými kopiemi příslušných vysvědčení.  

• Každý uchazeč může přijímací zkoušky v 1. kole absolvovat dvakrát. V prvním termínu 

ve škole, kterou uvedl uchazeč v přihlášce jako první v pořadí, a ve druhém případě ve 

škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Do celkového hodnocení se pak 

započítává lepší výsledek.  

• Škola, které uchazeč přihlášku podal, vyznačí ve formuláři evidenční číslo přihlášky  

v rozsahu 1 až 999. Ředitel školy, na niž uchazeč podal přihlášku, nebo jím pověřená 

osoba přihlásí uchazeče do informačního systému Centra importem datové tabulky. 

• Škola pozve uchazeče k vykonání zkoušky písemně.  

• Uchazeče, kteří se z důvodů hodných zřetele nemohli zúčastnit jednotného testu v 

řádném termínu testů a řádně se omluvili, přihlásí ředitel k náhradnímu termínu testů. 

• V dalších kolech přijímacího řízení není uchazeč omezen v počtu přihlášek, které podá. 

  

  



Kritéria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení v roce 2019  
pro uchazeče přihlášené do prvního kola přijímacího řízení 
 
do primy: 
Obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium, délka studia 8 r., denní studium  
Termíny konání jednotných testů:  1. řádný termín: 16. 4. 2019  

2. řádný termín: 17. 4. 2019  
 1. náhradní termín: 13. 5. 2019  
 2. náhradní termín: 14. 5. 2019  

do 1. ročníku: 
Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium, délka studia 4 r., denní studium 
Termíny konání jednotných testů:  1. řádný termín: 12. 4. 2019  

2. řádný termín: 15. 4. 2019  
 1. náhradní termín: 13. 5. 2019  
 2. náhradní termín: 14. 5. 2019  

 

1. Všichni uchazeči budou konat testy jednotné písemné zkoušky z předmětů Matematika a 
její aplikace (dále jen MA) a z Českého jazyka a literatury (dále jen ČJL) připravené Centrem 
pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum).  

 

2. Při přijímacím řízení bude uchazečům zadán jednotný test z MA v rozsahu učiva předmětu 
Matematika a její aplikace podle RVP ZV vytvořený Centrem.  
Za řešení testu lze získat maximálně 50 bodů.  
 
3. Při přijímacím řízení bude uchazečům zadán jednotný test z ČJL v rozsahu učiva předmětu 
Český jazyk a literatura podle RVP ZV vytvořený Centrem.  
Za řešení testu lze získat maximálně 50 bodů.  
 

4. Při přijímacím řízení bude zohledněn prospěch uchazeče na základní škole bodovým 
ziskem za jednotlivá klasifikační období:  
 

Klasifikační období  Do 
1.00  

Do 
1.10  

Do 
1.20  

Do 
1.30  

Do 
1.40  

Do 
1.50  

Do 
1.60  

Do 
1.70  

Do 
1.80  

Do 
1.90  

1. pololetí 4. (8.)ročníku  15  14  13  12  11  10  9        

2. pololetí 4. (8.) ročníku  15  14  13  12  11  10  9        

1. pololetí 5. (9.) ročníku  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  

 

 

 

 

5. Žákům s vynikajícími studijními výsledky na základní škole udělí ředitelka Gymnázia dr. A. 
Hrdličky, Humpolec, bonusové body, a to podle následujících kritérií:  



 
žákům, kteří dosáhli při hodnocení prospěchu na ZŠ v posledním sledovaném období  
(1.  pololetí 5.,  resp. 9. ročníku):   

• ve všech předmětech hodnocení výborný – bonus 15 bodů,  

• pouze v jednom předmětu chvalitebný, ve všech ostatních výborný – bonus 10 bodů,  

• pouze ve dvou předmětech chvalitebný, ve všech ostatních výborný – bonus 5 bodů.  
 

Podíl z celkové hodnoty kritérií bude následující:  

• test z ČJL 50 bodů (30,3 %),  

• test z MA 50 bodů (30,3 %),  

• prospěch na ZŠ + bonusové body za prospěch na ZŠ 65 bodů (39,4 %).  

 
6. Pořadí uchazečů, kteří absolvovali přijímací řízení, bude sestaveno společně pro chlapce a 
dívky sestupně podle celkového součtu bodů získaných za jednotný test z ČJL, jednotný test z 
MA, hodnocení prospěchu na základní škole a bonusových bodů za vynikající studijní 
výsledky na základní škole.  

7. V případě rovnosti bodů rozhodují postupně následující pomocná kritéria:  

a) vyšší součet bodů získaných z centrálně zadávaných testů (body za test z ČJL + body za test 
z MA) 

b) vyšší počet bodů z testu z MA 

c) vyšší počet bodů z testu z ČJL 

d) vyšší úspěšnost v otevřených úlohách (tj. úlohách bez nabídky odpovědí) v jednotných 
testech v pořadí MA, ČJL 

8. Ke studiu bude přijato nejvýše 30 uchazečů do primy a nejvýše 30 uchazečů do prvního 
ročníku.  
 
9. Výsledky didaktických testů z prvního a druhého termínu jednotné přijímací 
zkoušky budou ředitelům škol k dispozici 28. dubna 2019. Následně do dvou pracovních dnů 
zveřejní ředitelé škol na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů.  
U přijatých uchazečů budou výsledky zveřejněny pouze formou vydání seznamu přijatých 
uchazečů. Nepřijatým uchazečům bude zasláno písemné rozhodnutí.  
 
10. V případě nízkého počtu úspěšných uchazečů si škola vyhrazuje právo příslušný studijní 
obor neotevřít.    
 
 

 

 

 

V Humpolci 15. 1. 2019         Mgr. Hana Havelková  

                       ředitelka školy  


