
KKRRIITTÉÉRRIIAA    PPRROO    PPŘŘIIJJEETTÍÍ    DDOO    GGYYMMNNÁÁZZIIAA    VV    KKLLAATTOOVVEECCHH    
(platná pro 1. kolo přijímacího řízení v roce 2023) 

 
Podmínkou přijetí je: 
 
 
 Pro žáky z 9. tříd   

 
Uchazeči budou přijímáni podle pořadí sestaveného ze součtu průměrného 
prospěchu dosaženého na ZŠ za poslední tři pololetí (v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 
v 1. pololetí 9. ročníku) a výsledku jednotných přijímacích testů Cermatu 
z matematiky a českého jazyka. Váha testů je 90 %, váha prospěchu 10 %. 

 
Za testy je možno získat maximálně 100 bodů (50 bodů Čj + 50 bodů M). 
Za prospěch na ZŠ je možno získat max. 11,111 bodů (za součet průměrů 3,00 je 11,111 bodů, za 
součet průměrů 9,00 je 0 bodů, bodovací škála je lineární).  
 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů do tříd čtyřletého studia (z 9. tříd): 60 
    
 
 Pro žáky z 5. a 7. tříd 
 
Uchazeči budou přijímáni podle pořadí sestaveného ze součtu průměrného 
prospěchu dosaženého na ZŠ a výsledku jednotných přijímacích testů Cermatu 
z matematiky a českého jazyka. Váha testů je 90 % a váha prospěchu 10 %   
u šestiletého studia i u osmiletého studia.  
U uchazečů z 5. ročníků se hodnotí prospěch za poslední tři pololetí (v 1. a 2. 
pololetí 4. ročníku a v 1. pololetí 5. ročníku).  
U uchazečů ze 7. ročníků se hodnotí prospěch za poslední tři pololetí (v 1. a 2. 
pololetí 6. ročníku a v 1. pololetí 7. ročníku).  

 
Za testy je možno získat maximálně 100 bodů (50 bodů Čj + 50 bodů M). 
Za prospěch na ZŠ je možno získat max. 11,111 bodů (za součet průměrů 3,00 je 11,111 bodů, za 
součet průměrů 9,00 je 0 bodů, bodovací škála je lineární).  

 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů do třídy osmiletého studia (z 5. tříd): 30 
Předpokládaný počet přijatých uchazečů do třídy šestiletého studia (ze 7. tříd): 30 
 
Termíny přijímacích zkoušek jsou 13. 4. a 14. 4. 2023 pro uchazeče z 9. tříd, pro 
uchazeče z 5. a 7. tříd 17. 4. a 18. 4. 2023. 
 
Úprava podmínek přijímacího řízení uchazečů, kteří získali předchozí 
vzdělání mimo území ČR (§ 20 odst. 4 školského zákona) 
 
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. 
 
 
 
 



Cizinci podle LEX Ukrajina 
 
Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí 
přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka škola ověří 
rozhovorem. 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) 
 
Ředitel školy vytváří redukované pořadí všech uchazečů. 
 
Hodnocení prospěchu za školní rok 2019/2020 
V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS 
CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že 
součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé 
pololetí školního roku 2019/2020. Uchazeči, kteří podají přihlášku a získali 
vysvědčení ve školním roce 2019/2020, budou hodnoceni podle prvního pololetí 
školního roku 2019/2020 a dalších dvou klasifikačních období. 
 

V Klatovech dne 17. 1. 2023 

 
 
 
       Mgr. Václav Vogeltanz – ředitel školy 


