
Gymnázium Mnichovo Hradiště, Studentská 896, Mnichovo Hradiště 

Kritéria přijímacího řízení   

do čtyřletého (7941K/41)  i osmiletého (7941K/81)  studia 

školní rok  2016/2017 

I. Všichni uchazeči mají povinnost vykonat centrálně zadávanou přijímací zkoušku formou 

jednotného testu z českého jazyka a matematiky.  

II. Test se koná pro uchazeče o čtyřleté studium  v termínech 12. a  19. dubna 2017, pro 

uchazeče o osmileté studium  18. a 20. dubna 2017 vždy v době od 8:30 do 13 hodin 

(včetně přestávky mezi testy).                                                                                               

Náhradní termíny pro oba typy studia jsou  11. a 12. května 2017. 

III. Uchazeč o studium (osmileté i čtyřleté) může získat celkem maximálně 100 bodů. Hodnocení 

výsledků přijímacího řízení: 

o Výsledek didaktického testu z matematiky – váha 40% 

o Výsledek didaktického testu z českého jazyka – váha 40% 

o Prospěch ze základní školy – váha 10%  

10 bodů – průměr známek na závěrečném vysvědčení předchozího ročníku (8. resp. 4. třídy) i 

na pololetním vysvědčení aktuálního ročníku (9. resp. 5. třídy)  v rozmezí  1 – 1,2 včetně 

9 bodů -  průměr známek v rozmezí  1 – 1,2 včetně na jednom z výše uvedených vysvědčení, 

pokud na druhém z nich je průměr  do 1,4 včetně 

8 bodů - průměr známek na závěrečném vysvědčení předchozího ročníku (8. resp. 4. třídy) i 

na pololetním vysvědčení aktuálního ročníku (9. resp. 5. třídy)  do 1,4  včetně 

7 bodů – průměr do 1,4 včetně na jednom z výše uvedených vysvědčení, pokud na druhém je 

průměr do 1,6 včetně 

6 bodů - průměr známek na závěrečném vysvědčení předchozího ročníku (8. resp. 4. třídy) i 

na pololetním vysvědčení aktuálního ročníku (9. resp. 5. třídy)  do 1,6 včetně 

5 bodů -  průměr do 1,6 včetně na jednom z výše uvedených vysvědčení, pokud na druhém je 

průměr do 1,8 včetně 

4 body - průměr známek na závěrečném vysvědčení předchozího ročníku (8. resp. 4. třídy) i 

na pololetním vysvědčení aktuálního ročníku (9. resp. 5. třídy)  do 1,8 včetně 

3 body – průměr do 1,8 včetně na jednom z výše uvedených vysvědčení, pokud na druhém je 

průměr do 2,0 včetně 

2 body -  průměr známek na závěrečném vysvědčení předchozího ročníku (8. resp. 4. třídy) i 

na pololetním vysvědčení aktuálního ročníku (9. resp. 5. třídy)  do 2,0 včetně 

1bod – průměr známek do 2,0  včetně na jednom z výše uvedených vysvědčení, pokud na 

druhém je průměr do 2,2 včetně 



o Účast na vědomostních soutěžích a olympiádách v aktuálním a předchozím ročníku – 

váha 5% 

1 bod – účast ve školním kole 

2 body – účast v okresním kole 

3 body – účast v krajském kole 

Pozn.: U jedné konkrétní soutěže se počítá pouze účast v nejvyšším kole. Při účasti ve více 

soutěžích se body sčítají do max. 5 bodů. Účast v soutěži musí být doložitelná (např. 

diplomem). 

o Zájmová činnost (umělecká, sportovní či jiná) – váha 5% 

1 bod – systematicky (frekvence min. jednou týdně)  prováděná aktivita od počátků tohoto 

školního roku 

2 body – systematicky prováděná aktivita trvající delší dobu 

Aktivity musí být doložitelné (např. potvrzení trenéra, vedoucího kroužku atd.). Body za 

aktivity se sčítají o celkové výše max. 5 bodů. 

IV. Přepočet celkových výsledků přijímacího řízení:  

PMAT * 0,4 + PČEJ * 0,4 + PZŠ * 0,1 + PS * 0,05 + PZ * 0,05 

  (PMAT je procentuální výsledek z didaktického testu z matematiky, PČEJ  je procentuální 

výsledek z didaktického testu z českého jazyka, PZŠ  prospěch ze základní školy, PS účast v soutěžích, PZ 

zájmová činnost) 

 

V. Do prvního ročníku čtyřletého i osmiletého studia bude přijato shodně maximálně po 30 

žácích  (29 + 1 na odvolání). 

VI. Přihlášky ke vzdělávání k dennímu studiu na střední škole podává uchazeč nebo zákonný 

zástupce uchazeče na tiskopisu předepsaném MŠMT do 1. března 2017. Prospěch ze 

základní školy musí být potvrzen ředitelstvím ZŠ. Tiskopis lze stáhnout na stránkách 

MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-

strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v), CERMAT (http://www.cermat.cz/tiskopisy-

prihlasek-sl-1404035400.html), nebo na www.gmh.cz.   

 

VII. Kritéria přijímacího řízení jsou vytvořena na základě zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky 

MŠMT č.353/2016 Sb. 


