
Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
 

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2022/23 pro uchazeče 

o studium a jejich zákonné zástupce  
 

OSMILETÉ  STUDIUM 
 
I. Kritéria přijímacího řízení 
 
1. Výsledek písemných testů jednotné přijímací zkoušky 

Testy jednotné přijímací zkoušky konají všichni uchazeči v prvním termínu dne 19. 4. 2022, 
v druhém termínu dne 20. 4. 2022. 
Škola použije testy ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatury a testy ze vzdělávacího oboru 

Matematika a její aplikace zajišťované Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Pro účely 

přijímacího řízení se použijí lepší výsledky testů z prvního a druhého termínu. 
 
2.  Hodnocení žáka na vysvědčení  

Při hodnocení výsledků dosavadního vzdělávání na vysvědčení se započítávají známky 

z matematiky, českého jazyka a jednoho cizího jazyka za poslední dvě klasifikovaná období 

(2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku). 
 
II. Koeficienty vyjadřující váhu jednotlivých složek přijímacího řízení 

výsledek písemných testů 90% 
výsledky dosavadního vzdělávání 10% 

 
III. Další informace 
a) O přijetí uchazeče rozhoduje pořadí sestavené podle výsledků bodového hodnocení přijímacího 

řízení. 
b) V případě shodného bodového hodnocení na pozicích rozhodných pro přijetí nebo nepřijetí 

uchazečů o studium je dalším kritériem v pořadí: 
1) součet bodového hodnocení výsledků písemných testů z českého jazyka a matematiky, 

přednost mají uchazeči s větším součtem bodů, 
2) hodnota rozdílu bodového hodnocení z obou dílčích testů, přednost mají uchazeči s menším 

bodovým rozdílem, 
3) výsledek testu z matematiky, 
4) průměrný prospěch ze všech všeobecně vzdělávacích předmětů za poslední dvě 

klasifikovaná období zaokrouhlený na dvě desetinná místa.  
c) V prvním kole přijímacího řízení přijme škola do osmiletého studia 28 uchazečů, zbývající 2 

budou přijati v odvolacím řízení. 
d) Pokud uchazeč o studium nebude moci z prokazatelných důvodů vykonat testy v prvním řádném 

termínu, vykoná je v náhradním termínu dne 10. 5. 2022. Pokud nebude moci vykonat testy ve 
druhém řádném termínu, vykoná je v náhradním termínu dne 11. 5. 2022. Uchazeč bude přijat 

v tom případě, že jeho výsledek v přijímacím řízení je lepší nebo stejný jako výsledek 

posledního přijatého uchazeče. 
e) Pozvánka k vykonání testů bude zaslána nejpozději 14 dní před konáním testů v 1. a 2. řádném 

termínu, nejpozději 7 dnů před konáním zkoušky v náhradním termínu. Součástí této pozvánky 

budou i informace o požadavcích k vykonání testů, předpokládaný počet přijímaných žáků 

a kritéria přijímacího řízení. 
f) Informace o přijímacím řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy: www.gympb.cz 
 
 
 
 

 



 
ČTYŘLETÉ  STUDIUM 

 

I. Kritéria přijímacího řízení 
 

1. Výsledek písemných testů jednotné přijímací zkoušky 
Testy jednotné přijímací zkoušky konají všichni uchazeči v prvním termínu dne 12. 4. 2022, 
v druhém termínu dne 13. 4. 2022. 
Škola použije testy ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatury a testy ze vzdělávacího 

oboru Matematika a její aplikace zajišťované Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Pro 

účely přijímacího řízení se použijí lepší výsledky testů z prvního a druhého termínu. 
 

2. Hodnocení žáka na vysvědčení 
Pro účely hodnocení žáka na vysvědčení je započítán součet průměrného prospěchu (včetně 

známky z chování) za poslední dvě klasifikovaná období zaokrouhlený na dvě desetinná místa. 
 

3. Další skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče − výsledky 

v předmětových soutěžích a jazykové certifikáty 
Započítány jsou výsledky okresních, krajských nebo republikových kol předmětových soutěží 

(olympiád) v případě, že se uchazeč umístí do třetího místa, a jazykové certifikáty 

mezinárodně uznávaných zkoušek v kategorii minimálně A1. Nejsou započítávány výsledky 

sportovních  a uměleckých soutěží. 
 

II. Koeficienty vyjadřující váhu jednotlivých složek přijímacího řízení 
výsledek písemných testů 60% 
hodnocení žáka na vysvědčení 30% 
další skutečnosti 10% 
 

III. Další informace 
a) O přijetí uchazeče rozhoduje pořadí sestavené podle výsledků bodového hodnocení přijímacího 

řízení. 
b) V případě shodného bodového hodnocení na pozicích rozhodných pro přijetí nebo nepřijetí 

uchazečů o studium je dalším kritériem v pořadí: 
1) součet bodového hodnocení výsledků písemných testů z českého jazyka a matematiky, 

přednost mají uchazeči s větším součtem bodů, 
2) hodnota rozdílu bodového hodnocení z obou dílčích testů, přednost mají uchazeči 

s menším bodovým rozdílem, 
3) výsledek testu z matematiky. 

c) V prvním kole přijímacího řízení přijme škola do čtyřletého studia 90 uchazečů. 
d) Pokud uchazeč o studium nebude moci z prokazatelných důvodů vykonat testy v prvním řádném 

termínu, vykoná je v náhradním termínu dne 10. 5. 2022. Pokud nebude moci vykonat testy ve 
druhém řádném termínu, vykoná je v náhradním termínu dne 11. 5. 2022. Uchazeč bude přijat 

v tom případě, že jeho výsledek v přijímacím řízení je lepší nebo stejný jako výsledek posledního 

přijatého uchazeče. 
e) Pozvánka k vykonání testů bude zaslána nejpozději 14 dní před konáním testů v 1. a 2. řádném 

termínu, nejpozději 7 dnů před konáním zkoušky v náhradním termínu. Součástí této pozvánky 

budou i informace o požadavcích k vykonání testů, předpokládaný počet přijímaných žáků 

a kritéria přijímacího řízení. 
f) Další skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče − výsledky 

v předmětových soutěžích, dokládá uchazeč o studium prostřednictvím kopie diplomu přiložené 

k přihlášce ke studiu. U soutěží, které budou vyhodnoceny po 1. 3. 2022, je nutné doručit kopii 

do 12. 4. 2022. V rámci přijímacího řízení je možné započítat maximálně 2 výsledky uznatelných 

soutěží. 
g) Uchazeči o čtyřletý studijní obor vyznačí na přihlášce do kolonky - Obor vzdělání (kód a název) 

svůj úmysl studovat obor se všeobecným zaměřením nebo zaměřením na cizí jazyky připojením 

označení VŠEOBECNÉ nebo JAZYKY (79-41-K/41 – Gymnázium – VŠEOBECNÉ; 79-41-
K/41 – Gymnázium –JAZYKY). 

h) Informace o přijímacím řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy: www.gympb.cz 
 
 

V Příbrami dne 12. 1. 2022 
  Mgr. Iva Kadeřábková 
 ředitelka školy 

 


