Gymnázium Cheb, příspěvková organizace
Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, Česká republika
tel.: 739 322 319, 739 322 446, 734 173 927

Kritéria 1. kola přijímacího řízení do osmiletého
studijního programu gymnázia pro školní rok 2021/2022
Obor: 79-41-K/81 Gymnázium
Ke studiu 1. ročníku od 1. září 2021 bude v prvním kole přijato nejvýše 60 uchazečů.
Uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením § 60d odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle:


výsledku hodnocení dosaženého při jednotné přijímací zkoušce, které budou uchazeči
podrobeni na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
o Při přijímacím řízení bude přihlíženo k výsledkům centrálně zadávané jednotné
přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury, kterou připraví
organizace CERMAT.
o Uchazeči přihlášení ke studiu na Gymnáziu Cheb od 1. 9. 2021 budou konat zkoušky
v některém z těchto termínů:
- 1. řádný termín zkoušek - středa 14. 4. 2021 od 8:00 hodin
- 2. řádný termín zkoušek - čtvrtek 15. 4. 2021 od 8:00 hodin
o - 1. náhradní termín pro uchazeče, kteří se řádně omluvili z 1. řádného termínu –
středa 12. 5. 2021 od 8:00 hodin
o - 2. náhradní termín pro uchazeče, kteří se řádně omluvili z 2. řádného termínu čtvrtek 13. 5. 2021 od 8:00 hodin




hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče:
o Při přijímacím řízení budou zohledněny výsledky uchazečů v předmětových
soutěžích a olympiádách vyhlášených MŠMT pro školní rok 2019/2020 a 2020/2021.

V rámci přijímacího řízení budou všichni uchazeči konat jednotnou přijímací zkoušku - test
z matematiky a českého jazyka a literatury, který připravuje pro centrální zadávání organizace
CERMAT (www.cermat.cz). Na těchto webových stránkách jsou uvedeny specifikace a požadavky
k jednotlivým zkouškám. Test z matematiky bude trvat 70 minut, test z českého jazyka 60 minut.
Z každého testu lze získat maximálně 50 bodů. Za chybné odpovědi se body neodčítají.
Součtem výsledků obou testů je možno získat maximální bodový zisk 100 bodů, které budou
vynásobeny 8, tím vzniknou tzv. přepočtené body. Celkový maximální počet 800 přepočtených bodů
odpovídá váze 80 % maximálního bodového zisku u přijímacího řízení.
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Každý z uchazečů může dále získat maximálně 100 přepočtených bodů (odpovídá váze 10 %
maximálního bodového zisku u přijímacího řízení) za součet průměrných prospěchů dosažených
v 1. pololetí čtvrtého ročníku a v 1. pololetí pátého ročníku základního vzdělávání převedený do
bodové stupnice tak, že nejlepšímu (nejnižšímu) součtu průměrných prospěchů (2,00) bude
odpovídat 100 přepočtených bodů. Za každou setinu (0,01) nad součet průměrných prospěchů 2,00
bude přitom uchazeči odečteno 0,5 bodu. Do průměrného prospěchu v jednotlivých pololetích se
pro účely přijímacího řízení započítávají všechny předměty vyjma známek z chování.
Uchazeč, který bude mít na vysvědčení v 1. pololetí posledního ročníku předchozího
základního vzdělávání nebo v 1. pololetí předposledního ročníku předchozího základního
vzdělání známku(y) dostatečnou nebo nedostatečnou z kteréhokoliv předmětu (kromě
výchov), bude penalizován 100 zápornými body.
Ke studiu nebude přijat ten uchazeč, který by za součet průměrných prospěchů dosažených
v 1. pololetí čtvrtého ročníku a v 1. pololetí pátého ročníku předchozího základního
vzdělávání převedený do bodové stupnice, včetně případné penalizace zápornými body
podle předchozího odstavce, obdržel méně než 0 bodů.
Dalších maximálně 100 přepočtených bodů (odpovídá váze 10 % maximálního bodového zisku
u přijímacího řízení) lze přidělit za doložené výsledky uchazeče v předmětových olympiádách a
soutěžích vyhlášených MŠMT ve školním roce 2019/2020 a ve školním roce 2020/2021. Za
umístění do 3. místa v okresním, 10. místa v krajském nebo vyšším kole se přidělí uchazeči body
v závislosti na dosaženém umístění v soutěži. Za 3. místo v okresním kole bude uchazeči připsáno
40 bodů, za 2. místo 60 bodů, za 1. místo v okresním kole 80 bodů, za umístění do 10. místa
v krajském nebo vyšším kole 80 bodů. Při souběhu soutěží bude přiděleno maximálně 100 bodů.
Kopii dokladu o dosaženém úspěchu (výsledkovou listinu či diplom) přiloží uchazeč již k přihlášce
ke studiu nebo předá nejpozději před zahájením testů jednotných přijímacích zkoušek do
sekretariátu školy nebo zadávajícímu učiteli. Na později doložené doklady o účasti v soutěži nebude
brán zřetel.
Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční
škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na
žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro
vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem (§ 20 odst. 4
zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon), který se bude konat v ten samý den jako centrálně zadávaná přijímací zkouška, a
to po jejím skončení. Případnou žádost je třeba podat v předstihu (nejpozději společně s přihláškou
ke studiu). Komise, která bude rozhodovat o tom, zda má uchazeč znalosti českého jazyka nezbytné
pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, vystaví hodnocení buď uspěla(a), nebo neuspěl(a).
V případě, že bude toto hodnocení neuspěl(a), uchazeč nesplní kritéria přijímacího řízení a nebude
ke studiu přijat. U osob, které uspěly, bude ve spolupráci s Cermatem vytvořeno pořadí uchazečů
na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.
Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije do výsledného pořadí uchazečů.
V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba doručit v dostatečném
předstihu (nejpozději spolu s přihláškou) doporučení školského poradenského zařízení pro
vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platné v době přijímacích zkoušek.
Zadání testů nebo čas vyměřený pro konání testů přijímacích zkoušek pak budou tomuto
odbornému doporučení přizpůsobeny.
Uchazeči, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí a nemohou doložit hodnocení z prvního
pololetí čtvrtého ročníku nebo z prvního pololetí pátého ročníku plnění povinné školní docházky, a
uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky, kteří předložili vysvědčení z posledních
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dvou ročníků plnění povinné školní docházky odlišná od vysvědčení vydávaných v ČR, se podrobí
rozhovoru, ve kterém budou ověřeny jejich znalosti. Na základě tohoto rozhovoru před komisí může
uchazeč získat až 100 bodů.
Uchazeči, kteří vyhověli kritériím přijímacího řízení, budou ve výsledkové listině seřazeni
sestupně podle počtu získaných přepočtených bodů. Přijato ke studiu bude prvních šedesát
uchazečů podle takto získaného pořadí.
V případě shody celkového počtu dosažených bodů u více uchazečů ve výsledkové listině
poslouží jako pomocné kritérium (v uvedeném pořadí):
1. lepší výsledek uchazeče v přijímacím testu z matematiky,
2. lepší výsledek uchazeče v přijímacím testu z českého jazyka,
3. lepší průměrný prospěch uchazeče v 1. pololetí závěrečného ročníku základního
vzdělávání,
4. lepší průměrný prospěch uchazeče v 1. pololetí předposledního ročníku
základního vzdělávání,
5. procentuální podíl počtu bodů získaných za otevřené úlohy v přijímacím testu
z matematiky z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy,
6. procentuální podíl počtu bodů získaných za úlohy v přijímacím testu z českého
jazyka a literatury ověřující znalost pravidel českého pravopisu z maximálně
dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
Nebude ponecháno žádné místo na odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu.
Pořadí uchazečů (z důvodu ochrany osobních údajů pouze odpovídající registrační čísla přidělená
každému uchazeči) podle dosažených celkových bodů v přijímacím řízení bude zveřejněno na
úřední desce Gymnázia Cheb a webových stránkách školy pravděpodobně ve středu 28. 4.
2021 v odpoledních hodinách.
Ve čtvrtek 29. 4. 2021 v době od 10:00 do 11:00 hodin a v době od 13:30 do 14:30 hodin budou
mít zákonní zástupci uchazečů možnost ve studovně Gymnázia Cheb nahlížet do spisů
jednotlivých uchazečů.
Seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů o studium budou zveřejněny na úřední desce
Gymnázia Cheb a webových stránkách školy pravděpodobně v pátek 30. 4. 2021.
Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude zasláno dopisem do vlastních rukou
rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Cheb doručením zápisového lístku
do sekretariátu školy nejpozději do 10 pracovních dnů od data zveřejnění výsledků přijímacího řízení
(pravděpodobně do pátku 14. 5. 2021).

Cheb 29. ledna 2021
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