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Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, zastoupená Mgr. 

Tomášem Pavelkou, ředitelem školy, stanovuje v souladu s § 60, odst. 2 zákona č. 561/2004 

Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) v platném znění, jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v 1. kole 

přijímacího řízení do níže uvedeného oboru vzdělávání pro školní rok 2022/2023 a 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů.   

 

Kritéria přijímacího řízení na Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál,  

příspěvkovou organizaci  

 

Obor 79-41-K/81 – Gymnázium (osmiletý obor) 

 

1) Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (max. 20 bodů) 

Posuzován bude prospěch za 1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku ZŠ počítaný 

na dvě desetinná místa ze všech povinných a povinně volitelných předmětů. 

Uchazeči, kteří ve sledovaných obdobích dosáhli studijního průměru 1,00, získají 20 bodů.  

Za každou obdrženou dvojku se z maximálního počtu, tj. 20 bodů, odečítá 1,5 bodu; za 

každou trojku 3 body; za každou čtverku 6 bodů a za každou pětku 9 bodů. 

2) Výsledky hodnocení dosažené při jednotné přijímací zkoušce (max. 100 bodů) 

Jednotné přijímací zkouška, ve formě centrálně zadávaných jednotných testů, se skládá 

z didaktických testů z předmětů český jazyk a matematika.  

V každém z uvedených testů může uchazeč získat maximálně 50 bodů. Minimální počet 

bodů v testu z matematiky je stanoven na 5 bodů, z testu z českého jazyka je také 

stanoven na 5 bodů. 

3) Školní přijímací zkouška se nekoná. 

4) Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 

Za sníženou známku z chování v 2. pololetí 4. ročníku nebo v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ se 

odečítá 10 bodů.  

Maximální možný celkový počet získaných bodů je 120. 

 

V případě rovnosti bodového hodnocení uchazečů budou rozhodující kritéria v pořadí:  

1. výsledek testu z matematiky 

2. výsledek testu z českého jazyka 
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3. hodnocení na vysvědčení 

4. další skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky: 

1.termín: úterý 19.4.2022 

2.termín: středa 20.4.2022 

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 

Přijatí uchazeči jsou povinni doložit úspěšné ukončení 5. ročníku ZŠ předložením 

vysvědčení nejpozději při zahájení vzdělávání ve školním roce 2022/2023. 

 

 

V Bruntále dne 31.1.2022 

 

Mgr. Tomáš Pavelka                

ředitel školy 
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