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K R I T É R I A  
pro přijetí v přijímacím řízení do prvního ročníku osmiletého studia 79-41-K/81 

 

Počet přijímaných studentů je 30. 
V souladu s § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím 
řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění, stanovuje ředitelka Gymnázia Boskovice tato kritéria 
přijímacího řízení: 

 
Uchazeči budou hodnoceni podle: 

a) znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z druhého pololetí 4. třídy a  prvního pololetí 
5. třídy základní školy z následujících předmětů: český jazyk a matematika. Body budou 
uchazečům přiděleny dle následující tabulky: 

 

známka 1 2 3 4 5 

body 5 4 1 0 0 

Maximum přidělených bodů: 20 

b) znalostí vyjádřených průměrem známek ze všech povinných předmětů na konci 4. ročníku 
a v pololetí 5. ročníku základní školy. Body budou uchazečům přiděleny dle následující tabulky: 

 

Součet 
průměrů 

2,00 2,01-2,20 2,21-2,40 2,41-2,50 2,51-2,60 nad 2,61 

body 5 4 3 2 1 0 

Maximum přidělených bodů: 5 

c) výsledku jednotné zkoušky z českého jazyka (CERMAT) a matematiky (CERMAT). Všichni uchazeči 
o studium vykonají centrálně zadávané testy z českého jazyka a matematiky. Dosažené body 
z centrálně zadávaných testů z českého jazyka budou vynásobeny koeficientem 0,8 a dosažené body 
z matematiky budou vynásobeny koeficientem 1,2. Nejvyšší možná úspěšnost v jednotlivých testech 
je podle přepočtených bodů stanovena takto: 

předmět body 

český jazyk 40 

matematika 60 

Maximum přidělených bodů: 100 

Didaktický test z českého jazyka (CERMAT) a matematiky (CERMAT) se koná 
v úterý 18. 4. 2017 (uchazeč má v přihlášce Gymnázium Boskovice na prvním místě) 
a ve čtvrtek 20. 4. 2017 (uchazeč má v přihlášce Gymnázium Boskovice na druhém místě) 
v budově gymnázia. Do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek! 
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Vzorec pro výpočet: СРВ = BZN + BP + BCER 

СРВ - celkový počet bodů, 
BZN - body přidělené za známky z českého jazyka a matematiky z druhého pololetí 4. třídy a prvního 
pololetí 5. třídy základní školy (viz a), 
BP – body přidělené za průměr známek z druhého pololetí 4. třídy a prvního pololetí 5. třídy základní 
školy (viz b), 
BCER - body přidělené za jednotné testy (viz c). 

Podle součtu takto získaných bodů bude stanoveno pořadí uchazečů a podle takto stanoveného pořadí 
bude v přijímacím řízení přijato ke studiu v oboru 79-41-K/81 prvních 30 uchazečů. 
 
Při rovnosti bodů rozhoduje postupně: 
a) vyšší součet dosažených bodů z didaktického testu z matematiky, 
b) vyšší součet dosažených bodů z didaktického testu z českého jazyka, 
c) lepší hodnocení z matematiky v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ, 
d) lepší hodnocení z českého jazyka v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ, 
e) los. 

 
 
V Boskovicích 30. 1. 2017 

 
Mgr. Alena Svanovská 

ředitelka gymnázia 


