GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9
Vyhodnocení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku šestiletého studia
(7943K61) pro školní rok 2019/20
Bodování v rámci přijímacího řízení
V přijímacím řízení jsme hodnotili uchazeče podle
a) hodnocení na vysvědčeních za 1. a 2. pololetí 6. ročníku ZŠ a 1. pololetí 7. ročníku ZŠ
(max. 30 bodů)
b) dalších skutečností, které osvědčují jeho vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
(max. 20 bodů)
– hodnotí se úspěchy dosažené od 1. 9. 2017 do 28. 2. 2019, doklady musí být jako součást
přihlášky doručeny řediteli gymnázia do 1. 3. 2019
c) výsledků jednotné přijímací zkoušky – jednotné centrálně zadávané testy („Cermat“) –
(celkem max. 100 bodů - matematika 50 bodů, český jazyk 50 bodů)
Maximální počet bodů, které může uchazeč v průběhu přijímacího řízení získat,
je tedy 150.
Způsob výpočtu bodového hodnocení:
a) Prospěch z předchozího vzdělávání
Za průměrný prospěch 1,00 na každém ze tří posledních vysvědčení získal uchazeč vždy
10 bodů. Celkově tedy mohl získat za prospěch maximálně 30 bodů. Pokud tento průměr
v některém z hodnocených pololetí nesplnil, snižuje se v tomto pololetí počet bodů lineárně
tak, že při průměru 2,5 dosáhne 0 bodů. Navíc se v příslušném pololetí za každou dvojku z
ČJ, cizího jazyka a MA odečítá 1 bod, za každou trojku z ČJ, cizího jazyka a MA 3 body.
Podobně za čtyřky z ČJ, CJ a MA se odečítají 4 body. Pokud má žák na vysvědčení dva
povinné cizí jazyky, hodnotili jsme případnou ztrátou bodů jen jeden cizí jazyk (ten, který je
hodnocen lépe).
b)Další skutečnosti:
Body mohly být uděleny pouze za výsledky získané v daném období v následujících
vědomostních soutěžích: Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Biologická
olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda,
Astronomická olympiáda, Pythagoriáda, Matematický klokan a Soutěže v cizích jazycích.
Dále hodnotíme získané jazykové diplomy s uvedením úrovně podle SERR. Tyto úspěchy
museli uchazeči doložit kopií diplomu (přiloženou k přihlášce) nebo potvrzením základní
školy na zadní straně přihlášky ke studiu.
Zisk 20 bodů odpovídá umístění na 1. místě v krajském kole soutěže nebo hodnocení jako
úspěšný řešitel v kole vyšším nebo získání jazykového diplomu s hodnocením podle SERR.
Umístění jako 2. a 3. v krajském kole znamená zisk 19 a 18 bodů, na 4. – 10. místě krajského
kola 15 bodů. Podobně zisk 10, 9, 8 bodů odpovídá 1., 2. a 3. místu a zisk 5 bodů 4. – 10.
místu v kole okresním. Hodnocen je pouze jeden doklad (ten, který má nejvyšší bodovou
hodnotu).
Sečtením bodů za prospěch a za další skutečnosti získáme položku BODY ZŠ. Aby uchazeč
vyhověl požadavkům přijímacího řízení, musí získat více než 0 bodů.
c) Testy z českého jazyka a matematiky
Do hodnocení přijímacího řízení škola využije výsledky poskytnuté organizací Cermat.
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Aby uchazeč prospěl u přijímací zkoušky, musel získat alespoň 20 % z maximálního počtu
bodů, tedy minimálně 20 bodů za oba testy celkem (BODY ZKOUŠKA).
Uchazeči, kteří vyhověli požadavkům na minimální počty bodů, se řadí podle celkového
součtu dosažených bodů ve svém oboru. V případě rovnosti celkového počtu bodů je dána
přednost uchazeči s lepším výsledkem testu z matematiky. Nestačí-li to pro rozhodnutí, bude
upřednostněn uchazeč s lepším výsledkem ze ZŠ v posledním pololetí s důrazem postupně na
matematiku, český jazyk, cizí jazyk a další doložené hodnocené aktivity. Přijato bylo celkem
29 uchazečů v pořadí podle výsledkové listiny. Jedno místo bylo ponecháno pro případné
přijetí uchazeče, který bude konat zkoušky v náhradním termínu.

V Olomouci 30. 4. 2019
Mgr. Radek Čapka
ředitel gymnázia
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