
 
 

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec 
Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace 

 

Informace o kritériích pro přijetí k osmiletému studiu  
 

Gymnázium všeobecné, osmileté (G8) 
 

pro školní rok 2023/2024 
 

 

Ve školním roce 2023/2024 bude otevírán tento osmiletý obor:  
 

79-41-K/81 – 30 žáků v jedné třídě 
 

Termíny, náležitosti přihlášky a postupy: 
podání přihlášek do 1. 3. 2023 doporučeným dopisem, DS nebo osobně do kanceláře gymnázia, přihlášky 
podává zákonný zástupce nezletilého žáka řediteli gymnázia na předepsaném tiskopisu MŠMT. 

1. kolo: v pondělí 17. 4. 2023 (1. řádný termín) a v úterý 18. 4. 2023 (2. řádný termín) 
(náhradní termín ve středu 10. 5. pro první termín a ve čtvrtek 11. 5. 2023 pro druhý termín) 
2. kolo: druhé kolo se nevypisuje 
 
V souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání 
(školský zákon) § 59 až 61 ve znění pozdějších předpisů a podle Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu 
vzdělávání č. 353/2016 Sb., v účinném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, 
vypisuje ředitel školy Mgr. Jaroslav Šťastný kritéria přijímacího řízení pro osmileté gymnázium takto: 
 

Kritéria přijímacího řízení (obor vzdělání 79-41-K/81 – osmileté gymnázium) 
(uveden maximální počet bodů, které lze za dílčí kritérium získat) 

 
1. Jednotná přijímací zkouška. Test z matematiky – 50 bodů, test z českého jazyka – 50 bodů. 
Test probíhá podle pravidel stanovených firmou Cermat (více informací na: www.cermat.cz). 
Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání na gymnáziu je, aby v každém z testů dosáhl minimálně 
15 bodů. 
 

Uchazečům, kteří dosáhnou alespoň potřebného minimálního množství bodů z kritéria 1. budou dále započte-
na další kritéria: 

 
2. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (2. pololetí 
4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku ZŠ) – celkem 20 b. 
 

průměr body průměr body průměr body průměr body průměr body 

1,00 10,00 1,20 8,00 1,40 6,00 1,60 4,00 1,80 2,00 

1,01 9,90 1,21 7,90 1,41 5,90 1,61 3,90 1,81 1,90 

1,02 9,80 1,22 7,80 1,42 5,80 1,62 3,80 1,82 1,80 

1,03 9,70 1,23 7,70 1,43 5,70 1,63 3,70 1,83 1,70 

1,04 9,60 1,24 7,60 1,44 5,60 1,64 3,60 1,84 1,60 

1,05 9,50 1,25 7,50 1,45 5,50 1,65 3,50 1,85 1,50 

1,06 9,40 1,26 7,40 1,46 5,40 1,66 3,40 1,86 1,40 

1,07 9,30 1,27 7,30 1,47 5,30 1,67 3,30 1,87 1,30 

1,08 9,20 1,28 7,20 1,48 5,20 1,68 3,20 1,88 1,20 

1,09 9,10 1,29 7,10 1,49 5,10 1,69 3,10 1,89 1,10 

1,10 9,00 1,30 7,00 1,50 5,00 1,70 3,00 1,90 1,00 

1,11 8,90 1,31 6,90 1,51 4,90 1,71 2,90 1,91 0,90 

1,12 8,80 1,32 6,80 1,52 4,80 1,72 2,80 1,92 0,80 

1,13 8,70 1,33 6,70 1,53 4,70 1,73 2,70 1,93 0,70 

1,14 8,60 1,34 6,60 1,54 4,60 1,74 2,60 1,94 0,60 

1,15 8,50 1,35 6,50 1,55 4,50 1,75 2,50 1,95 0,50 

1,16 8,40 1,36 6,40 1,56 4,40 1,76 2,40 1,96 0,40 

1,17 8,30 1,37 6,30 1,57 4,30 1,77 2,30 1,97 0,30 

1,18 8,20 1,38 6,20 1,58 4,20 1,78 2,20 1,98 0,20 

1,19 8,10 1,39 6,10 1,59 4,10 1,79 2,10 1,99 0,10 
 2,00 a vyšší 0,00 

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_denni_editovatelna.pdf


Dokladem výše uvedené skutečnosti budou známky na vysvědčení z jednotlivých předmětů, vypsané na při-
hlášce ke studiu a potvrzené příslušnou základní školou. 
V případě, že je žák z některého předmětu nehodnocen v 1. pololetí 5. třídy, je celkový prospěch žáka vypočí-
tán pro potřeby přijímacího řízení jen z předmětů, v nichž za 1. pololetí hodnocen byl. 
 
Úpravy podmínek 
 
I. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami 
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zaříze-
ní, mají časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. 
 
II. Osoby vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí 
V případě osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí, které plní povinnou školní docházku na území jiného státu, je hodnocení prospěchu 
žáka pro potřeby přijímacího řízení provedeno ze „zahraničních vysvědčení“ odpovídajících vysvědčení ze 4. a 5. třídy ZŠ v ČR. Takový 
uchazeč předkládá uvedené doklady jak v originálním znění, tak současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého (nejedná-li se 
o doklady v jazyce slovenském). Pro potřeby přijímacího řízení se nevyžaduje uznání rovnocennosti nebo uznání platnosti (nostrifikace) 
zahraničního vysvědčení v České republice. 
 
Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (osoby podle 
§ 20 odst. 4 školského zákona) a podaly žádost řediteli školy o nekonání jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru český jazyk 
a literatura, se promíjí uvedená zkouška. Ředitel školy ověří nejdéle 20 minutovým rozhovorem před zkušební komisí znalost českého 
jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Obsah rozhovoru: řízený pohovor (okruhy: informace o sobě, rodina a 
domov, škola, volný čas, život v ČR, motivace ke studiu), čtení s porozuměním, popis obrázku (ve vazbě na zvolený obor). 
Nevykoná-li uchazeč-cizinec ústní rozhovor úspěšně, nesplní kritéria přijímacího řízení. 
 
III. Cizinci podle Lex Ukrajina 
U cizinců podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“), kteří dokládají odpovídající vysvědčení z předchozího vzdělávání na Ukrajině 
pro potřeby splnění přijímacích kritérií, se upouští od požadavku úředního překladu dokumentů. 
Cizinec podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, může nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání, nebo splnění přijímacích kritérií 
podle § 60d odst. 1 písm. a) školského zákona čestným prohlášením, pokud doklad nemá. Vzor čestného prohlášení je přílohou těchto 
kritérií. 
 
Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, se při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Vzor 
žádosti je přílohou těchto kritérií. Ředitel školy ověří nejdéle 20 minutovým rozhovorem před zkušební komisí znalost českého jazyka, 
která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru. Obsah rozhovoru: řízený pohovor (okruhy: informace o sobě, rodina a domov, škola, 
volný čas, život v ČR, motivace ke studiu), čtení s porozuměním, popis obrázku (ve vazbě na zvolený obor). 
Nevykoná-li uchazeč-cizinec ústní rozhovor úspěšně, nesplní kritéria přijímacího řízení. 
 
Cizinec podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“), má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole 
právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Vzor žádosti 
je přílohou těchto kritérií. 
 
V souladu s opatřením obecné povahy č. j. MSMT-29772/2022-1 doloží uchazeč-cizinec společně s žádostí, že je cizincem podle § 1 odst. 
1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk 
Ruské federace (např. kopie uděleného víza). 
 
Ředitel ve spolupráci s Centrem vytvoří pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím 
řízení do daného oboru vzdělání. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Uchazeč, který nekoná 
jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě 
všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů. Pořadí uchazečů v redukovaném 
hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona. 
 
3. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.  
Doložená umístění ve vědomostních soutěžích a přehlídkách vyhlašovaných MŠMT ve školním roce 
2022/2023 (uchazeč musí umístění doložit kopií diplomu nebo potvrzením ZŠ – například na zadní straně 
přihlášky ke studiu), pokud bude doklad přiložen k přihlášce nebo doručen nejpozději 1. 3. 2023. U soutěží 
konaných po tomto datu může uchazeč doručit doklad nejdéle do 26. 4. 2023 do 12.00 hod. 
 

okresní kolo krajské kolo, úspěšný řešitel 2 body + za 
1. místo 5 body 1. místo 5 body 
2. místo 4 body 2. místo 4 body 
3. místo 3 body 3. místo 3 body 

 
Každému uchazeči se započítají maximálně dvě nejlepší umístění na dvou různých soutěžích, max. 14 bodů. 
 
Maximální možný počet bodů za všechna kritéria je 134. 
Při rovnosti bodů budou o přednosti rozhodovat počty bodů dosažených v kritériích v  pořadí: 
1. body z testu z matematiky; 2. z testu z českého jazyka; 3. body za vysvědčení v 1. pololetí 5. ročníku 
 

Přijati budou uchazeči, kteří získají nejvíce bodů za všechna kritéria přijímací zkoušky. 
 

Do jedné třídy bude ředitelem přijato maximálně 30 žáků. Bude otevřena jedna třída.  
 



Požadované dokumenty k přijímacímu řízení:  
1. Kompletně vyplněná přihláška ke studiu na SŠ včetně telefonického kontaktu. Součástí přihlášky musí být 
v případě nezletilého uchazeče jeho souhlasné vyjádření (podpis).  
Uchazeči o studium se ZPS přiloží k přihlášce potvrzení specializovaného pracoviště.  
Cizinci doloží požadované doklady a žádosti, viz výše, v kapitole „Úpravy podmínek“. 
 
2. Doložená umístění ve vědomostních soutěžích a přehlídkách vyhlašovaných MŠMT ve školním roce 
2022/2023 (viz kritéria bod 3.). 
 
Na přihlášce uvedený a podepsaný zákonný zástupce nezletilého uchazeče je odpovědný za úplnost a správ-
nost uvedených údajů. 
 

Neúplná nebo chybně vyplněná přihláška nemůže být přijata. 
 
 
 

 

V Liberci 24. 1. 2023 Mgr. Jaroslav Šťastný 
 ředitel školy 
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