
 

 

Předběžné informace k přijímacímu řízení do prvního ročníku osmiletého studia 

oboru Gymnázium (kód oboru: 79-41-K/81) 
pro školní rok 2022/2023 

 

 
Termín odevzdání přihlášek – úterý 1. března 2022 

Všechny přílohy přihlášky musí mít hodnotu originálu (resp. ověřené kopie).  Účast v olympiádách a soutěžích 

lze doložit buď výsledkovou listinou s razítkem školy nebo pořádající organizace, nebo ověřenou kopií diplomu. 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme. 

Termíny přijímacích zkoušek 1. kolo 

 první termín - úterý 19. dubna 2022 jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky a test ZK 

 druhý termín - středa 20. dubna 2022 -  jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky a test ZK 

Předběžná kritéria hodnocení 

a) hodnocení výsledků z 2. pololetí 4. třídy  a 1. pololetí 5. třídy              max. 5 + 5 bodů  

druhé pololetí 4. třídy první pololetí 5. třídy 

Průměr Body Průměr Body 

1,00 5 1,00 5 

1,01 - 1,10 4 1,01 - 1,10 4 

1,11 – 1,15 3 1,11 – 1,15 3 

1,16 – 1,20 2 1,16 – 1,20 2 

1,21 – 1,25 1 1,21 – 1,25 1 

1,26 – 5,00 0 1,26 – 5,00 0 

 

b) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky               max. 50 + 50 bodů 

 

c) akreditované olympiády a soutěže       max. 10 bodů 

Za úspěšnou účast v soutěžích budou uděleny body podle následujících kritérií. Vždy je přidělen počet bodů 
odpovídající nejlepšímu výsledku žáka v dané olympiádě nebo soutěži v daném roce. 
Účast, popřípadě dosažené výsledky, je zapotřebí doložit  originálem (resp. ověřenou kopií) diplomu, resp. 

výsledkovou listinou s razítkem školy nebo pořádající organizace a podpisem odpovědné osoby.  

Maximální bodový zisk pro účely přijímacího řízení je stanoven na 10 bodů. 

Přidělené body  0,5 bod 1 bod 2 body 

MO Z5 městské kolo Úspěšný řešitel 6. – 8. místo 1. – 5. místo 

Matematický klokan Zisk 90 až 99 bodů Zisk 100 – 109 bodů Zisk 110 – 120 bodů 

Pythagoriáda 
Úspěšný řešitel školního 
kola – 10 a více bodů 

Úspěšný řešitel okresního kola 
– 10 a více bodů 

1. - 3. místo v okresním kole 

Logická olympiáda 
Krajské kolo  
s min. ziskem 10% bodů 

Finále s min. ziskem 10% bodů 1. - 30. místo ve finále 

Pohár vědy   
Korespondenční část 
s min. ziskem 20% bodů 

Účast ve finále  1. - 30. místo ve finále 

Evropa ve škole Účast v krajském kole Účast v ústředním kole  
1. - 30. místo v ústředním 
kole 



MaTeSo 
Úspěšný řešitel školního 
kola – 8b. a více 

 
Úspěšný řešitel městského 
kola – 9b. a více 

Přehlídka recitátorů Účast v oblastním kole  Účast v krajském kole 

Miniolympiáda   
Úspěšný řešitel městského 
kola 

Babylon (čtenářská 
gramotnost) 

Úspěšný řešitel školního 
kola 

 
Úspěšný řešitel městského 
kola 

Individuální akreditovaná 
umělecká nebo sportovní 
soutěž 1. 9. 2020 – 13. 
4. 2022 

Umístění v okresním nebo 
městském kole do 3. místa 

Umístění v krajském kole  
do 3. místa 

Umístění v celostátní a 
mezinárodní soutěži  
do 3. místa 

Bible a my Účast v okresním kole 
Účast v okresním kole ve 
veřejném finále 

Účast v ústředním kole  

Bobřík informatiky   
Zisk min. 120 b. (úspěšný 
řešitel) 

 

 

Ad 3d) test ze základů křesťanství          max. 30 b. 

Písemné ověření dalších skutečností, které osvědčují vědomosti a zájmy uchazeče o studium na církevní škole (podle 

§60d písm. d) Školského zákona, v platném znění). 

Okruhy k testu ze základů křesťanství: 

 Bible na úrovni 1. stupně ZŠ (biblické příběhy) 

 liturgický rok, mše svatá 

 svátosti 

 orientace v životě významných světců (patroni Evropy, čeští světci, zakladatelé významných řádů) 

 základní modlitby (Otče náš, Sláva Otci, Zdrávas Maria, Vyznání víry, Anděl Páně) 

 desatero přikázání 

 život církve 

Test bude obsahovat otázky otevřené (doplňovací) a uzavřené (výběr z možností). Maximální bodový zisk je 30 bodů.  

Na test nenabízíme specifickou přípravu (příručku či kurz), vycházíme v dostupných zdrojů. Ukázky testů jsou k 
dispozici v ročenkách. 

Základní zdroje pro test ze základů křesťanství:  
www.deti.vira.cz, 
https://www.cirkev.cz/cs/cirkevnirok, 
https://www.cirkev.cz/cs/svatosti, 
https://www.cirkev.cz/cs/mse-svata, 
https://www.farnostvelehrad.cz/zajimavosti/patroni-evropy/, 
http://www.abcsvatych.com/rozdeleni/cestisvati.htm, 
https://www.cirkev.cz/cs/modlitba2, 
http://www.vasedeti.cz/vychova/ostatni-vychova/desatero-bozich-prikazani/, 
https://www.cirkev.cz/cs/proc-cirkev 
https://www.cirkev.cz/cs/farnosti 
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