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Kritéria - přijímací řízení 2021 

 
(pro školní rok 2021 / 2022) 

 
(termín - jaro 2021) 

 
ČTYŘLETÉ STUDIUM 

 
Pro přijetí ke vzdělávání na Gymnáziu v Lovosicích, studijní obor Gymnázium - 79 41 K / 41, pro 

školní rok 2021 / 2022, jsou rozhodující získané body z níže uvedených částí přijímacího řízení.  
Tyto body budou uděleny dle následujících pravidel: 

 
A) VÝSLEDKY JEDNOTNÝCH TESTŮ – předměty MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Z každého uvedeného předmětu vykoná uchazeč písemný test. Test z předmětu Český jazyk a 
literatura potrvá 60 minut, když maximum bodů z testu činí 50 bodů. V případě předmětu Matematika 
trvá test 70 minut, maximum činí také 50 bodů. Celkový výsledek tvoří součet bodového hodnocení z 
testu z ČJL a M (vždy po násobku deseti). 

Maximum tak činí 500 + 500 bodů (tj. celkem 1.000 bodů). 
 
B) VÝSLEDKY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

Za průměrný prospěch z profilových předmětů (ČJL, AJ, D, OV, M, F, Př, Ch) na dvou 
vysvědčeních - a) za první pololetí z 8. třídy + b) za první pololetí z  9. třídy. 

1 bod za každých 0,01 pod průměr 3,00 (tzn. 200 bodů za prospěch 1,00). 
 

C) PRÉMIOVÉ BODY ZA SOUTĚŽE (olympiády z M, F, Bi, Ch, ČJL, cizí jazyky, D, Z, Pythagoriáda) 
Za soutěže (jen okresní kolo a vyšší) 1. 2. 3. 4.-5. 6.-10. 11.-15. místo 
Pouze oficiální předmětové MŠMT 
                             kraj + vyšší  50 40 30 20 10 5 bodů 

  okres:   25 20 15 10 5 2 body 
 

POZOR - Logická olympiáda atd. jen v úrovni kraj a výše! Za jiné, neuvedené, soutěže se body 
nezapočítávají! Započítají se pouze výsledky uvedené na přihlášce a potvrzené ZŠ. 

 
Za každou soutěž může mít žák započítány body nejvýše 2x (nejlepší výsledek v okresním kole a 

případný nejlepší výsledek v některém z vyšších kol soutěže). Pokud byl například 3x v okresním kole 
z matematiky (v 6., 7. a 8. třídě), započítá se pouze jeden nejlepší výsledek z těchto tří. Do celkového 
hodnocení se započítává celkový bodový zisk dle bodů: 
 
A) výsledky testů + B) výsledky na ZŠ + C) případné prémiové body za soutěže 
 

Maximální bodový zisk (bez prémiových bodů) činí 1.400 bodů. Výsledné pořadí bude 
stanoveno na základě celkově získaného počtu bodů jednotlivých uchazečů.  

 

 

 

v Lovosicích, dne: 31. ledna 2021    Mgr. Marek Bušek, ředitel školy 


