
Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.
Mjr. Nováka 1455/34, 700 30  Ostrava-Hrabůvka
zapsal Krajský soud v Ostravě,  oddíl C, vložka 16899

Ředitelka Gymnázia EDUCAnet Ostrava s.r.o. vyhlašuje v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 písm. a) zákona č.

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění

pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších

předpisů. Dále pak zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.

211/2110 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění

pozdějších předpisů

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
pro denní formu studia oboru 79-41-K/41 Gymnázium.

Přijímání do prvního ročníku

Maximální bodové hodnocení, kterého může uchazeč o studium dosáhnout, je 120 bodů, přičemž se

hodnocení uskuteční podle následujících kritérií:

1. Hodnocení předchozího vzdělávání:

a. Hodnotí se průměrný prospěch na vysvědčení za druhé pololetí předposledního ročníku a první

pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku nebo

z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění školní docházky, přičemž známka z chování se

do průměru nezapočítává.

b. Za prospěch může uchazeč o studium získat maximálně 20 bodů. Celkový počet bodů B, který

uchazeč hodnocením předchozího vzdělávání získá, se vypočítá podle vzorce B = 40 – 10 (P8 + P9),

kdy P8 je průměrný prospěch z prvního pololetí předposledního ročníku a P9 průměrný prospěch

prvního pololetí posledního ročníku.

2. Hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky konané formou písemného testu ze vzdělávacího

oboru Český jazyk a literatura a vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace*:

a. Uchazeči se do hodnocení započítá lepší výsledek dosažený v písemném testu z ČJL a MAT a její

aplikace.

b. V rámci hodnocení kritéria může uchazeč získat maximálně 100 bodů (max. 50 bodů z každého

z písemných testů).

c. Uchazeč, který při hodnocení tohoto kritéria získá méně než 20 bodů (v součtu bodového zisku

z písemných testů ČJL a MAT a její aplikace), nevykonal zkoušku úspěšně a nebude ke studiu přijat.

Hodnocení prvního kritéria se na celkovém hodnocení uchazečů podílí 17 % a hodnocení kritéria druhého 83 %.



Celkové pořadí úspěšnosti uchazeče v prvním kole přijímacího řízení bude určeno součtem bodového

hodnocení obou výše uvedených kritérií, řazeným sestupně. Přijato bude nejvýše 35 uchazečů s nejvyšším

bodovým hodnocením, kteří úspěšně vykonají testy jednotné přijímací zkoušky (viz. 2. kritérium bod c.).

Při rovnosti celkového počtu bodů dvou a více uchazečů se výše v celkovém pořadí umístí uchazeč, který má

vyšší počet součtu bodů získaných v jednotných testech z ČJL a MAT a její aplikace.

* Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a

písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech:

1. řádný termín 12. dubna 2022

2. řádný termín 13. dubna 2022

1. náhradní termín 10. května 2022

2. náhradní termín 11. května 2022

Uchazeč vykoná JPZ v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce na prvním místě a v druhém termínu

na škole, kterou uvedl na místě druhém. Pokud některá ze škol uvedených na přihlášce zruší konání JPZ, vykoná

uchazeč JPZ v obou termínech na škole, která JPZ koná. Rozhodnutím MŠMT je umožněno konat jednotnou

přijímací zkoušku ve dvou termínech také všem uchazečům, kteří podají pouze jednu přihlášku do oboru

vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná.

U cizinců, kteří v souladu s platnými právními předpisy nekonají test z ČJL se použije tzv. redukované pořadí.

Cizinec je v takovém případě zařazen v rámci pořadí uchazečů konajících obě zkoušky na takové místo, které

odpovídá jeho umístění v test z MAT a její aplikace. Podle § 20 odst. 4 školského zákona bude znalost českého

jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, ověřena u cizinců rozhovorem. Žádost o prominutí zkoušky z českého

jazyka u osob, které získaly předchozí vzdělání mimo území ČR je nutno přiložit k přihlášce ke studiu.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami budou mít upraveny podmínky přijímací zkoušky na základě
písemného doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení

podmínek pro konání jednotné zkoušky.

V případě, že se uchazeč ze závažných důvodů nemohl k PZ dostavit v řádném termínu a omluví svoji absenci u

ředitele školy do tří pracovních dnů, může konat zkoušku v náhradním termínu. Náhradním termínem pro první

kolo přijímacího řízení je 10. květen 2022, resp. 11. květen 2022.

Nezbytné předpoklady, za kterých se může přijatý uchazeč stát žákem:

- potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku (§ 60g odst. 6

školského zákona).

- přijatí uchazeči jsou povinni doložit splnění povinné školní docházky vysvědčením nejpozději

při zahájení vzdělávání.



- přijatý uchazeč, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, doloží podle § 20 odst. 3

školského zákona nejpozději při zahájení vzdělávání doklad potvrzující oprávněnost pobytu na území

ČR.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče

podle § 60 odst. 6 školského zákona odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, prostřednictvím které škola

o jeho přijetí rozhodla, a to nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Přijímání do vyšších ročníků

Po posouzení dokladů o předchozím vzdělávání vykoná uchazeč v rámci přijímacího řízení rozdílovou zkoušku

ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Anglický jazyk.

V případě, že předchozí vzdělávání neprobíhalo na gymnáziu, bude posouzena podobnost vzdělávacího obsahu

jednotlivých předmětů a případně nařízeny rozdílové zkoušky z dalších vzdělávacích předmětů.

Rozdílovou zkoušku vykoná žák písemnou formou, obsah zkoušky bude stanoven v souladu s rámcovým

vzdělávacím programem oboru. Uchazeč vykoná rozdílovou zkoušku, pokud hodnocení všech nařízených

zkoušek bude 50 % a vyšší.

Počet přijímaných uchazečů se řídí aktuální volnou kapacitou v dotčených ročnících.

V Ostravě dne 27. ledna 2022 PhDr. Ing. Mgr. Gabriela Bačová, MBA, MPA

ředitelka školy


