
Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 

V souladu s ustanoveními § 60, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlášky  

č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o 

organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů 

a v souladu s Opatřením obecné povahy č. j. MŠMT – 43073/2020-3, které nabylo právní 

účinnosti dne 5. 1. 2021, vyhlašuje ředitelka školy přijímací řízení pro školní rok 2023/2024. 

 

Pro školní rok 2023/2024 bude gymnázium otevírat tyto obory: 

 Gymnázium všeobecné (čtyřleté), denní studium | kód a název oboru: 79-41-K/41 

Gymnázium 
 Gymnázium všeobecné (osmileté), denní studium | kód a název oboru: 79-41-K/81 

Gymnázium 
 

Každý uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku  z českého jazyka a 

matematiky. Nejvyšší  bodové ohodnocení je pro každý obor studia 50 bodů z každého 

testu. 

 

Přihlášky ke studiu 

 

Každý uchazeč může ke studiu na střední škole podat nejvýše dvě přihlášky na dvě různé školy. 

Na každé přihlášce uvede tyto školy ve stejném pořadí. Písemné testy koná uchazeč v obou 

školách, v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě, ve druhém termínu 

ve škole uvedené v přihlášce na druhém místě. 

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 1. března 2023. 

Škola nevyžaduje lékařské potvrzení na přihlášce. 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce platné doporučení 

školského poradenského zařízení. 

 

Osmileté studium - kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 

 

Termíny konání jednotných přijímacích testů jsou 17. a 18. dubna 2023. 

Náhradním termínem (z důvodu nemoci – nutno doložit) je 10. a 11. květen 2023. 

Výsledek přijímacích testů (centrálně zadávané testy) bude zohledněn 90%, průměr 

průměrů na vysvědčeních z 1. a 2. pololetí 4. ročníku a z 1. pololetí 5. ročníku  bude 

započítán 10%. Za prospěch lze získat maximálně 11 bodů.  

Zkoušku úspěšně vykoná uchazeč, který z obou testů (ČJ, M) získá v součtu nejméně 40 

bodů. 

 

Přijato bude maximálně 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů. 

 

V případě rovnosti bodů u uchazečů na 30. místě rozhodují: 

1. výsledky přijímacích testů 

2. lepší hodnocení z Čj a M na vysvědčení 

 
 
 



Čtyřleté studium - kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 

 

Termíny konání jednotných přijímacích testů jsou 13. a 14. dubna 2023. 

Náhradním termínem (z důvodu nemoci) je 10. a 11. květen 2023. 

Výsledek přijímacích testů (centrálně zadávané testy) bude zohledněn 90%, průměr 

průměrů na vysvědčeních z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku bude 

započítán 10%. Za prospěch lze získat maximálně 11 bodů. Zohledněno bude i umístění 

na 1. – 3. místě v KK vědomostních olympiád. Celkově bude tak možno získat maximálně 

10 bonusových bodů. 

 

Zkoušku úspěšně vykoná uchazeč, který z obou testů (ČJ, M) získá v součtu nejméně 40 

bodů. 

Přijato bude maximálně 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů. 

 

V případě rovnosti bodů u uchazečů na 30. místě rozhodují: 

1. výsledky přijímacích testů 

2. lepší hodnocení z Čj a M na vysvědčení 

 

Úprava podmínek přijímacího řízení uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání mimo 

území ČR (§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.) 

 

Uchazeč, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, může v souladu s § 20 odst. 4 

školského zákona požádat o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Znalost 

českého jazyka bude ověřena rozhovorem. 

 

Přijímání cizinců podle LEX Ukrajina 

 

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., se na základě žádosti připojené k přihlášce  

promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost  českého jazyka bude ověřena rozhovorem 

s uchazečem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test 

jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce. 

 

Způsob hodnocení výsledků žáků cizinců (§ 60b odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.) 

 

Ředitelka školy vytváří redukované pořadí všech uchazečů. 

 

Hodnocení prospěchu za školní rok 2019/2020  

 

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol v důsledku epidemie koronaviru SARS CoV-2  

ve 2. pololetí šk. r.  2019/2020 bylo legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení 

nesmí být hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Případný uchazeč 

tak bude hodnocen podle 1. pololetí šk. r. 2019/2020 a dalších dvou klasifikačních období. 

 

V Blovicích 30. ledna 2023       

Mgr. Marcela Šustrová 

         ředitelka školy 
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