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Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace 
 

vyhlašuje 
 

3. kolo přijímacího řízení pro studijní obor 79-41-K/81 (osmileté studium). 
Přijímacího řízení je určeno žákům 5. ročníků základních škol. 

 

Naše škola dále nabízí možnost přijetí na volná místa v osmiletém studijním cyklu pro žáky 9. 

ročníků základních škol (do kvinty pro školní rok 2022/2023). 
 

Informace o možnostech přijetí na Gymnázium Lipník nad Bečvou Vám rádi podáme na tel.  

čísle: 774 480 517. 

 

Kritéria 3. kola přijímacího řízení pro přijetí ke studiu do 1. ročníku  Gymnázia Lipník nad 

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

2022/2023. 

 

3. kolo – termín 24. 6. 2022 v 9,00 hodin. 

1. Hodnocení prospěchu 

- prospěch z 2. pololetí 4. ročníku základní školy 

- prospěch z 1. pololetí 5. ročníku základní školy 

 

a) maximální počet bodů, který může uchazeč získat za hodnocení prospěchu je 40. 

b) minimální počet bodů, který může uchazeč získat za hodnocení prospěchu je 0. 

c) hodnocen bude prospěch z 2. pololetí 4. ročníku a z 1. pololetí 5. ročníku. 

d) prospěch z 2. pololetí 4. ročníku a prospěch z 1. pololetí 5. ročníku se hodnotí zvlášť podle níže 

uvedené tabulky: 

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 

20 bodů 19 bodů 18 bodů 17 bodů 16 bodů 15 bodů 14 bodů 

       

1,61 – 1,70 1,71 – 1,80 1,81 – 1,90 1,91 – 2,00 2,01 – 2,10 2,11 – 2,20 2,21 – 2,30 

13 bodů 12 bodů 11 bodů 10 bodů 9 bodů 8 bodů 7 bodů 

       

2,31 – 2,40 2,41 – 2,50 2,51 – 2,60 2,61 – 2,70 2,71 – 2,80 2,81 – 2,90 2,91 a více  

6 bodů 5 bodů 4 body 3 body 2 body 1 bod 0 bodů 

  Počet bodů za prospěch z 2. pololetí 4. ročníku a počet bodů za prospěch z  

1. pololetí 5. ročníku se sčítá. Z výše uvedeného součtu bodů se navíc odečítá: 

- za každou trojku z jakéhokoliv povinného vyučovacího předmětu 5 bodů  

- za každou čtyřku z jakéhokoliv povinného vyučovacího předmětu 10 bodů. 

 Případný odečet je do hranice 0 bodů. 
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Uchazeči, kteří mají průměr ze všech povinných vyučovacích předmětů 1,00, budou přijati ke 

studiu bez přijímacích zkoušek. 

 

Pokud má uchazeč na vysvědčení z chování jiné hodnocení než velmi dobré, získává za 

prospěch 0 bodů. 

 

2. Hodnocení výsledků písemného testu 

 

- ověření znalostí z matematiky na úrovní 1. pololetí 5. ročníku základní školy 

  formou písemného testu – maximální počet bodů 30 

- ověření znalostí českého jazyka na úrovní 1. pololetí 5. ročníku základní školy 

  formou písemného testu – maximální počet bodů 30 

 

V případě rovnosti bodů dvou a více uchazečů, rozhoduje o pořadí vyšší počet bodů 

dosažených v písemném testu z českého jazyka a matematiky. 

 

Termín pro odevzdání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení je 23. 6. 2022. 

 

Na základě 3. kola přijímacích řízení bude do 1. ročníku osmiletého studia přijato maximálně  

6 žáků. 

Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů do tří 

pracovních dnů po termínu přijímací zkoušky.  

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů škola odešle rozhodnutí o 

nepřijetí. 
Studentem školy se může stát pouze žák, který splnil kritéria přijímacího řízení, a jehož zákonný 

zástupce do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí, odevzdá v kanceláři 

školy zápisový lístek.  

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě 

provozovateli poštovních služeb. 

Změnit rozhodnutí a vzít zápisový lístek zpět  je možné pouze v případě, že chcete uplatnit zápisový 

lístek na škole, která vás přijala na odvolání.  

Zápisový lístek lze získat na mateřské základní škole, nebo na KÚ Olomouc. 

 

 
 Lipníku nad Bečvou dne 9. 6. 2022                                        Mgr. Jiří Farný 

    ředitel školy 

               

                     

 


