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Aktuální informace k přijímacímu řízení do GVM ve školním roce 2019/2020 

(květen 2020) 

 

A) Struktura přijímacího řízení a jeho termíny 
 

Přijímací zkoušky a přijímací řízení se v letošním roce řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních 
pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 
2019/2020 a  vyhláškou MŠMT ČR č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné 
zkoušce ve školním roce 2019/2020, která upravuje detaily postupu při organizaci i hodnocení všech 
uvedených zkoušek. 
 
Předpokládáme, že ke studiu bude přijato 30 žáků do čtyřletého studia a 30 žáků do osmiletého 
studia. 
 
Jednotnou přijímací zkoušku do čtyřletého i osmiletého studia budou tvořit: 

 písemný test z českého jazyka a literatury (70 minut) 

 písemný test z matematiky (85 minut) 
 
Na GVM bude navíc přihlédnuto k prospěchu na ZŠ a u čtyřletého studia i k výrazným studijním 
úspěchům (olympiády, soutěže).  
 
Konkrétní podmínky přijímacího řízení jsou uvedeny v odstavci C). 
 
Termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou nově stanoveny takto: 

  Čtyřleté studium:  pondělí 8. června 2020 
  Osmileté studium:  úterý 9. června 2020 

  Náhradní termín  pro čtyřleté i osmileté studium: úterý 23. června 2020 

 

B) Přihlášky ke studiu 
 

V systému podání přihlášky ke studiu se nic nemění. Tato část přijímacího řízení již proběhla. Pozvánku 
k přijímací zkoušce na GVM obdrží jen ti uchazeči, kteří uvedli GVM jako  1. školu.  (Uchazeči konají 
přijímací zkoušky jen na té škole, kterou uvedli  v přihlášce jako první v pořadí.) Společně s přihláškou 
obdrží uchazeči další informace, včetně těch, které se týkají hygienických opatření v souvislosti se 
současnou epidemiologickou situací. 
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C) Podmínky pro přijetí ke studiu 

 
Ředitel gymnázia vyhlašuje následující kritéria pro přijímací řízení:  

1. Všichni uchazeči se podrobí jednotné přijímací zkoušce.  
2. Přijati budou uchazeči, kteří vykonají úspěšně přijímací zkoušku (viz následující bod) a získají 

nejvíce bodů ze všech složek přijímací zkoušky (včetně bodů za prospěch ze ZŠ a u čtyřletého 
studia navíc i za výrazné studijní úspěchy).  

3. Uchazeči, kteří nezískají alespoň 5 bodů z českého jazyka a literatury a 5 bodů z matematiky, 
budou posuzováni u přijímací zkoušky jako neúspěšní.  

4. Do jedné třídy čtyřletého studia bude ředitelem přijato maximálně 30 žáků. Do jedné třídy 
osmiletého studia bude přijato maximálně 30 žáků. 

5. Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, vyjádří svou vůli být přijat na základě vydání nového 
rozhodnutí tak, že ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podá 
řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí. (Nové.) 

 
D) Bodové hodnocení přijímacích zkoušek 

 

Čtyřleté studium (kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium) 
 

Pro přijetí do 1. ročníku čtyřletého studia jsou rozhodující výsledky jednotných písemných přijímacích 
zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky. Dále bude přihlédnuto  k výsledkům studia na ZŠ 
ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy a k  výrazným studijním úspěchům na ZŠ. 
 
a) Výsledky studia na ZŠ: 

Bodové hodnocení průměrného prospěchu uchazeče zvlášť za každé sledované pololetí je v lineární 
závislosti na mezních hodnotách (ø 1,00 ~ 25 bodů,  ø 2,00 ~ 0 bodů) přepočítáno programem, v němž 
jsou přijímací zkoušky zpracovány. Za výsledky studia na ZŠ může být přiděleno za každé sledované 
pololetí maximálně po 25 bodech, celkem tedy maximálně 50 bodů. 
 
b) Výsledky jednotné zkoušky: 

Písemný test z českého jazyka a literatury: max. 50 bodů, písemný test z matematiky: max. 50 bodů. 
Celkem může uchazeč získat z písemných testů 100 bodů. Pro úspěšné vykonání je nutné, aby uchazeč 
získal z každého předmětu minimálně 5 bodů.  
 
c) Výrazné studijní úspěchy: 
 
Umístění uchazeče v okresním a vyšším kole předmětových soutěží a olympiád bude hodnoceno takto: 
1. místo: 10 bodů, 2. až 3. místo: 8 bodů, 4. až 5. místo: 6 bodů, 6. až 7. místo: 4 body, 8. až 10. místo: 
2 body. 
 
Úspěšné účasti v předmětových soutěžích a olympiádách doloží uchazeči (neověřenými) kopiemi 
diplomů či výsledkových listin společně s přihláškou. V případě účasti ve více soutěžích se započítává 
nejlepší umístění. Celkem může uchazeč získat za studijní úspěchy maximálně 10 bodů. 
 

Celkový maximální počet bodů: 50 + 50 + 50 + 10 = 160 
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Osmileté studium (kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium) 
 

Pro přijetí do 1. ročníku osmiletého studia jsou rozhodující výsledky jednotných písemných přijímacích 
zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky. Dále bude přihlédnuto  k výsledkům studia na ZŠ 
ve 2. pololetí 4. třídy a v 1. pololetí 5. třídy. 
 
a) Výsledky studia na ZŠ: 

Bodové hodnocení průměrného prospěchu uchazeče zvlášť za každé sledované pololetí je v lineární 
závislosti na mezních hodnotách (ø 1,00 ~ 25 bodů,  ø 2,00 ~ 0 bodů) přepočítáno programem, v němž 
jsou přijímací zkoušky zpracovány. Za výsledky studia na ZŠ může být přiděleno za každé sledované 
pololetí maximálně po 25 bodech, celkem tedy maximálně 50 bodů. 
 
b) Výsledky jednotné zkoušky:  

Písemný test z českého jazyka a literatury: max. 50 bodů, písemný test z matematiky: max. 50 bodů. 
Celkem může uchazeč získat z písemných testů 100 bodů. Pro úspěšné vykonání je nutné, aby uchazeč 
získal z každého předmětu minimálně 5 bodů.  
 

Celkový maximální počet bodů: 50 + 50 + 50 = 150 

Dodatečná kritéria: 

V případě stejného bodového zisku ze všech složek přijímací zkoušky (včetně bodů za prospěch ze ZŠ) 

jsou pro přijetí rozhodující následující kritéria  (v uvedeném pořadí): 

 zdravotní znevýhodnění  
 větší  celkový bodový zisk u písemných přijímacích zkoušek  
 větší bodový zisk z přijímací zkoušky z matematiky  

 

 
RNDr. Aleš Trojánek, PhD. 
ředitel školy 
 
Velké Meziříčí 14. 5.2020 

 

 

 


