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Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium 79-41K/41 denní 
forma  
Uvedená kritéria jsou stanovena a zveřejněna dle § 60 odst. (4) Zákona č. 561/2004 Sb., Zákon 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a dále dle § 4 odst. (1) písmeno c) vyhlášky č. 671/2004 Sb. o přijímacím řízení. 

Kromě zákonem stanovených podmínek (viz zákon č. 561/2004 Sb. §§ 59-64) a podmínek uvedených 
ve vyhlášce č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke 
vzdělávání ve středních školách, stanovuji tato kritéria pro přijetí: 

1. výsledky předchozího vzdělávání na základní škole dle celkového prospěchu s 
vyznamenáním 

Žáci s vyznamenáním ve 2. pololetí 8. ročníku a současně v 1. pololetí 9. ročníku získávají 
150 bodů a jsou přijati bez ohledu na výsledky centrálně zadávaných testů. 
Podmínkou přijetí je účast v pilotním ověřování centrálně zadávaných testů, jehož se 
škola účastní. 
a. Ve 2. pololetí 8. ročníku základní školy    75 bodů 
b. V 1. pololetí 9. ročníku základní školy    75 bodů 

 
2. výsledky předchozího vzdělávání na základní škole dle celkového prospěchu bez 

vyznamenání 
a. výsledky centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka  

a literatury)  
Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL)  max. 50 bodů 
Hodnocení testu z matematiky (M)    max. 50 bodů 
 

b. Ve 2. pololetí 8. ročníku základní školy    max. 20 bodů 
V 1. pololetí 9. ročníku základní školy    max. 20 bodů 

i. Průměr do 1,5  20 bodů 
ii. Průměr do 1,8  10 bodů 

iii. Průměr do 2,0  5  bodů 
iv. Průměr nad 2,0  0 bodů 

c. umístění na 1. až 10. místě krajského kola předmětové olympiády z předmětů český 
jazyk a literatura, matematika, cizí jazyk, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis 

max. 10 bodů 

Uchazeči se řadí v pořadí dle bodů získaných v přijímacím řízení. 
Počet přijímaných žáků do 1. ročníku je 30. 
      
V Jirkově dne 31. 1. 2016       Mgr. Martin Reihs 

  ředitel školy 

http://www.gympljirkov.cz/

	Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium 79-41K/41 denní forma

