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Kritéria pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/20
do oboru vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté studium)
V souladu s ustanovením § 60, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitel Gymnázia Brno, Křenová,
příspěvková organizace tato kritéria pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 do oboru vzdělání
79-41-K/61 Gymnázium (šestileté studium):
V rámci přijímacího řízení je možné získat nejvýše 100 bodů, z toho:
a) za výsledky přijímací zkoušky (kritérium č. 1)
b) za výsledky předchozího vzdělávání (kritérium č. 2)
c) za další skutečnosti (kritérium č. 3)

nejvýše 60 bodů,
nejvýše 24 bodů,
nejvýše 16 bodů.

Kritérium č. 1 - Hodnocení výsledků přijímací zkoušky
Uchazeč vykoná písemný test z matematiky a z českého jazyka. Uchazečům budou přepočteny body takto:
Uchazeči, který v jednotlivém testu získá nejvyšší počet bodů (bmax) bude přiřazeno 30 bodů. Uchazeči, který
v jednotlivém testu získá nejmenší počet bodů (bmin) bude přiřazeno 0 bodů. Ostatním uchazečům budou
30.(𝑏−𝑏𝑚𝑖𝑛 )
přiřazeny body podle vzorce:
, kde b je počet bodů, kterých uchazeč v testu dosáhl. Výsledek
𝑏𝑚𝑎𝑥 −𝑏𝑚𝑖𝑛

se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Příklady přepočítávání bodů uchazečům jsou uvedeny na stránkách školy,
odkaz přijímací řízení.
Uchazeč, který v některém z testů získá méně než 8 (přepočtených) bodů, nevykonal úspěšně přijímací zkoušku
a nebude ke studiu přijat.
Celkový maximální zisk v kritériu č. 1 je 60 bodů.
Kritérium č. 2 - Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání
Hodnotí se průměrný prospěch uvedený na přihlášce ke studiu z 2. pololetí šestého ročníku a 1. pololetí sedmého
ročníku základní školy (případně odpovídajících ročníků nižšího stupně víceletých gymnázií).
Maximální bodový zisk v každém z výše uvedených ročníků je 12 bodů (v případě průměrného prospěchu 1,00).
Za každou desetinu průměrného prospěchu nad 1,00 se odečítá jeden bod, za každou setinu se odečítá desetina
bodu. Bodový zisk v tomto kritériu může mít i zápornou hodnotu.
Příklad: Má-li uchazeč průměrný prospěch 1,10 a 1,22 získá celkem 11 + 9,8 = 20,8 bodu.
Celkový maximální zisk v kritériu č. 2 je 24 bodů.
Kritérium č. 3 - Hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
V tomto kritériu se hodnotí:
A) účast a umístění ve vybraných olympiádách a soutěžích;
B) úspěchy v republikových soutěžích;
C) doložené jazykové kompetence.
3A) Účast a umístění ve vybraných olympiádách a soutěžích
Bodové ohodnocení výsledků ve vybraných olympiádách a soutěžích:
Účast v městském nebo okresním kole
1. - 3. místo v městském nebo okresním kole
Účast v oblastním nebo krajském kole
4. - 10. místo v oblastním nebo krajském kole
1. - 3. místo v oblastním nebo krajském kole

1 b.
3 b.
4 b.
6 b.
8 b.

Hodnotí se soutěže konané ve školních letech 2017/18 nebo 2018/19. Účast v soutěži je hodnocena pouze
za nejvyšší dosaženou úroveň (body za jednotlivé úrovně uvedené v tabulce se u stejné soutěže nesčítají).
Body z různých soutěží se sčítají, body ze stejné soutěže v různých letech se sčítají. Účast nebo dosažené
umístění se dokládají neověřenou kopií výsledkové listiny nebo diplomu. Hodnocené soutěže jsou: biologická
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olympiáda, chemická olympiáda, dějepisná olympiáda, fyzikální olympiáda, matematická olympiáda, logická
olympiáda, astronomická olympiáda, olympiáda v českém jazyce, Pythagoriáda, zeměpisná olympiáda, soutěž
Mladý programátor, Soutěž v programování, konverzační soutěž v anglickém jazyce, konverzační soutěž
ve francouzském jazyce, konverzační soutěž v německém jazyce, konverzační soutěž v ruském jazyce. Jiné než
vyjmenované soutěže nebudou zohledňovány.
3B) Úspěchy v republikových soutěžích
V tomto kritériu se hodnotí účast nebo umístění uchazeče v soutěžích na celostátní úrovni v oblasti vědy,
sportu nebo kultury konané v letech 2017 až 2019 (neuvedené v kritériu 3A). Tato skutečnost se doloží
potvrzením organizace, ve které je uchazeč registrován, nebo neověřenou kopií výsledkové listiny nebo
diplomu. Doložené úspěchy jsou hodnoceny takto: za účast 1 bod, za umístění do 6. místa 2 body. V tomto
dílčím kritériu je maximální zisk 2 body.
3C) Doložené jazykové kompetence
V tomto kritériu se hodnotí dosažená znalost cizího jazyka. Dokládá se jazykovým certifikátem s uvedením
dosažené úrovně znalosti jazyka dle společného evropského referenčního rámce. U všech jazyků je
hodnocena úroveň A2 a vyšší. Dosažená úroveň je ohodnocena 2 body.
Bodové hodnocení dosažené uchazečem v uvedených třech dílčích kritériích se sčítají.
Doklady pro kritérium č. 3 je nutné doručit střední škole spolu s přihláškou do 1. března 2019. U soutěží, které
proběhnou po tomto datu, je možné doklady doručit škole nejpozději do 11. dubna 2019.
Celkový maximální zisk v kritériu č. 3 je 16 bodů.
Určení výsledků přijímacího řízení
Celkový bodový zisk uchazeče je určen jako součet bodů získaných ve třech uvedených kritériích. Výsledková
listina určující celkové pořadí je tvořena uchazeči, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku (ve smyslu kritéria
č. 1), řazenými sestupně podle celkového bodového zisku.
Kritéria pro rovnost bodů
Při rovnosti celkového počtu bodů dvou a více uchazečů se výše v celkovém pořadí umístí uchazeč, který má:
1. vyšší počet bodů získaných v kritériu č. 3A;
2. vyšší součet bodů získaných v testech z matematiky a českého jazyka (kritérium č. 1);
3. vyšší počet bodů za prospěch z předchozího vzdělávání (kritérium č. 2);
4. nižší součet klasifikace prospěchu z českého jazyka a matematiky v obou hodnocených pololetích.
Kritéria se použijí v uvedeném pořadí.
Žáci se specifickými poruchami učení
Uchazeč, který při konání přijímací zkoušky požaduje zvláštní podmínky z důvodu specifické poruchy učení
(dyslexie, dysgrafie apod.), musí k přihlášce přiložit zprávu vyhotovenou pedagogicko-psychologickou poradnou.
Tuto zprávu je třeba doručit střední škole nejpozději do 1. března 2019. Uchazečům s doloženým posudkem
o specifických poruchách učení budou uzpůsobeny podmínky konání zkoušek v souladu s doporučením
poradenského zařízení.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30.

V Brně dne 14. ledna 2019

Mgr. Miroslav Marek
ředitel školy
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