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Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro přijetí ke studiu do 1. ročníku 
na Gymnázium v Lipníku nad Bečvou, Komenského sady 62, p. o. 

 
studijní obor 79-41-K/81, Gymnázium (osmileté studium) pro školní rok 2022/2023. 

 

Přihláška 

• Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává 
přihlášku zákonný zástupce. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může 
v nezbytných případech podat přihlášku ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy, přičemž o podání přihlášky bezodkladně informuje zákonného zástupce uchazeče. V případě 
nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním.1 

• Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihláky, 
uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.2  

• Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2022.3 

Celkové hodnocení výsledků přijímacího řízení: 

• ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle 

  a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (dále jen hodnocení prospěchu) 

  b) výsledků jednotné zkoušky 

• uchazeč získá bodové hodnocení, přičemž maximálně může získat 166 bodů. 

• podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. Pokud 
splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků 
hodnocení kritérií přijímacího řízení.4  

Stanovení pořadí uchazečů při rovnosti bodů 
 

Při stejném bodovém zisku uchazečů o studium o pořadí rozhodují následující skutečnosti v uvedeném pořadí: 

a)  větší bodový zisk z jednotné zkoušky 
b)  větší bodový zisk z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace 
c) větší procentuální podíl dosaženého počtu bodů z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její 
 aplikace za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy.  
d) větší procentuální podíl dosaženého počtu bodů z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a 
 literatura za úlohy, které ověřují porozumění textu, z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy. 

 

        Hodnocení prospěchu 
Hodnotí se prospěch uchazeče z 2. pololetí 4. ročníku základní školy a prospěch z 1. pololetí 5. ročníku zá-
kladní školy: 

• hodnocení prospěchu se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí 39,76% 

• maximální počet bodů, který může uchazeč získat za hodnocení prospěchu je 66 

• minimální počet bodů, který může uchazeč získat za hodnocení prospěchu je 0 

• prospěch z 2. pololetí 4. ročníku a prospěch z 1. pololetí 5. ročníku se hodnotí zvlášť podle níže uvedené tabulky: 

                                                           
1 § 60a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  
2 § 60a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
3 § 60a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
4 § 60d odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
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Počet bodů za prospěch z 2. pololetí 4. ročníku a počet bodů za prospěch z 1. pololetí 5. ročníku se sčítá. Z výše uvede-
ného součtu bodů se navíc odečítá: 

 a) za každou trojku z jakéhokoliv povinného vyučovacího předmětu 5 bodů 
 b) za každou čtyřku z jakéhokoliv povinného vyučovacího předmětu 10 bodů 

• případný odečet je do hranice 0 bodů 

• pokud má uchazeč na vysvědčení z chování jiné hodnocení než velmi dobré, získává za prospěch 0 bodů 

Hodnocení výsledků jednotné zkoušky 
• jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu 

ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace5 

• test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut a maximální možný počet dosažených bodů je 50  

• test z matematiky trvá 70 minut a maximální možný počet dosažených bodů je 50  

• celkový možný počet dosažených bodů z jednotné zkoušky je 100 

• hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí 60,24% 

Počet přijímaných uchazečů 

• Na základě přijímacích řízení bude do 1. ročníku osmiletého studia přijato maximálně 30 žáků. 

Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí 

• Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů 
po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo 
zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále 
zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.6 

• Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních 
dnů ode dne doručení rozhodnutí.7 

• Účastníci přijímacího řízení a jejich zákonní zástupci se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí o přijetí či ne-
přijetí a pořadí uchazečů před jejím vydáním dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu.  

Účastníci přijímacího řízení a jejich zákonní zástupci mají právo nahlížet do spisu dle ustanovení § 38 odst. 1 
správního řádu. Nahlížení do spisu je možné v době od 8.00 do 15.00 hodin v kanceláři školy, a to vždy v pra-
covní dny. 

Zápisový lístek 

• Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ode-
vzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pra-
covních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhů-
tě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou  

 

                                                           
5 § 60b odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  
6 § 60e odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  
7 § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  

Průměr ze všech povinných vyučovacích předmětů zaokrouhlený na 2 desetinná místa a odpovídající počet bodů

1,00 1,01 – 1,10 1,11 – 1,20 1,21 – 1,30 1,31 – 1,40 1,41 – 1,50 1,51 – 1,60 1,61 – 1,70

33 bodů 32 bodů 31 bodů 30 bodů 29 bodů 28 bodů 27 bodů 26 bodů

1,71 – 1,80 1,81 – 1,90 1,91 – 2,00 2,01 – 2,10 2,11 – 2,20 2,21 – 2,30 2,31 – 2,40 2,41 – 2,50

25 bodů 24 bodů 22 bodů 20 bodů 18 bodů 16 bodů 14 bodů 12 bodů

2,51 – 2,60 2,61 – 2,70 2,71 – 2,80 2,81 – 2,90 2,91 – 3,00 3, 01 a více

10 bodů 8 bodů 6 bodů 4 body 2 body 0 bodů
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ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského za-
řízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.8 

• Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat 
se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon)., zanikají posledním dnem lhů-
ty § 60g odst. 6 školského zákona právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední 
škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový 
lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím 
řízení podle § 62 nebo 88 školského zákona, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje 
§ 62 nebo 88 školského zákona; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.9 

• Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole nejpozději do 15. března 
2022. 

 

 

 

V Lipníku nad Bečvou dne 31. 1. 2022      Mgr. Jiří Farný 

   ředitel školy 

                                                           
8 § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  
9 § 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 


