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Č. j.: 169/2021/GŽ/ŘED 
 

Vyhlášení přijímacího řízení do vyšších ročníků 
pro školní rok 2021/2022 

 

Ředitel školy vyhlašuje, v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve 
znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., v aktuálním znění, o přijímacím řízení ke 
střednímu vzdělávání, přijímací řízení do vyšších ročníků pro školní rok 2021/2022. 
 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je: 

do 3. ročníku (třídy tercie) osmiletého studia - 2 

 

Řádně vyplněná přihláška uchazeče na předepsaném formuláři, opatřená všemi náležitostmi, musí 
být doručena na Gymnázium Žamberk do 7. 6. 2021. 
K přihlášce lze připojit kopie diplomů, nebo potvrzení školy o umístění v předmětových 
olympiádách a jiných soutěžích zaměřených na znalosti. Zároveň lze přiložit posudek školského 
poradenského zařízení o speciálních vzdělávacích potřebách uchazeče. Potvrzení lékaře, ani výstupní 
hodnocení školy nevyžadujeme. 
 
Přijímací zkoušky proběhnou 17. 6. 2021. 
Uchazeči budou pozváni písemnou pozvánkou (spolu s dalšími informacemi) nejpozději 7 dní před 
jejich konáním. 
 

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zákonnému zástupci nejpozději následující den po 
konání přijímací zkoušky (18. 6. 2020). Všichni uchazeči budou písemně vyrozuměni 
o výsledku přijímacího řízení. 
 

Datum případného přijetí ke studiu je 1. 9. 2021. 
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Kritéria přijímacího řízení do 3. ročníku (třídy tercie): 
 

obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium 
délka vzdělávání: 8 roků, denní forma 

 
1. Přijímací zkouška (max. 50 bodů) 
Nutnou podmínkou pro přijetí v prvním kole je dosažení alespoň 20 bodů z 50 možných v bodovém 
hodnocení testu z chemie. 
 
2. Prospěch na základní škole (max. 13 bodů) 
Body budou uchazeči přiděleny za součet známek z předmětů český jazyk, první cizí jazyk 
a matematika, uvedených na vysvědčení za 1. pololetí 6. a 1. pololetí 7. ročníku ZŠ*. 
Podle součtu obdrží žák body dle tabulky: 
 

Součet známek 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 více 

Body za 

prospěch 
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

* v souladu s příslušnými opatřeními MŠMT pro tento školní rok  

 
3. Další aktivity (max. 2 body) 
Uchazeč může získat až 2 body za umístění v předmětových olympiádách a jiných soutěžích 
zaměřených na znalosti. Kopie dokladů přiložte k přihlášce. 
 
Výsledné hodnocení uchazečů sestává ze součtu bodů dosažených v bodech 1. až 3. s tím, že 
nejprve budou seřazeni uchazeči, kteří získají 20 a více bodů z přijímací zkoušky. 
 
4. Doplňková kritéria. Při rovnosti bodů (1. + 2. + 3.) rozhoduje o pořadí následující kritéria 
v uvedeném pořadí: a) počet bodů z přijímací zkoušky, b) známka z matematiky na posledním 
vysvědčení, c) známka z českého jazyka na posledním vysvědčení, d) počet bodů za další aktivity. 
 

 
 
V Žamberku 28. 5. 2021 
 
 
 
 
Mgr. Martin Tyč, ředitel školy 
 


		2021-05-28T11:37:34+0200
	Mgr. Martin Tyč




