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Vyhlášení přijímacího řízení a kritéria přijímání žáků do 1. ročníku šestiletého studia 

Gymnázia Tachov pro školní rok 2020/2021 

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění, a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. 

 

Přihlášky a příjímací zkoušky 
 

Přihlášky zasílejte na adresu školy nejpozději do 1. března 2020, popř. je do téhož termínu přineste 

osobně do kanceláře školy. Lékařské potvrzení není nutné. 
 

Přijímací zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných testů z českého jazyka 

a literatury a matematiky připraveného Cermatem. Doba trvání testu z českého jazyka 

a literatury je 60 minut a testu z matematiky je 70 minut. Přijímací zkoušky se konají: 
 

a) Dne 16. 4. 2020 od 8,00 hod. v budově gymnázia, pokud má žák uvedeno Gymnázium, Tachov 

na své přihlášce jako první školu. 
 

b) Dne 17. 4. 2020 od 8,00 hod. v budově gymnázia, pokud má žák uvedeno Gymnázium, Tachov 

na své přihlášce jako druhou školu. 

 
 

Kritéria pro přijetí uchazečů  
 

Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle celkového počtu bodů dosažených v přijímacím řízení 

od nejvyššího počtu získaných bodů.  
 

Body budou přiděleny za:  
  

a) test z českého jazyka a literatury – max. 50 bodů, a matematiky – max. 50 bodů,  
 

b) prospěch - dosažený průměrný prospěch za poslední 2 klasifikační období na ZŠ bude bodován dle 

následujícího přehledu: 
    

průměr do 1,05 (včetně)  20 b. průměr do 1,55 (včetně) 10 b.  

průměr do 1,10 (včetně) 19 b. průměr do 1,60 (včetně)  9 b. 

průměr do 1,15 (včetně) 18 b. průměr do 1,65 (včetně)  8 b. 

průměr do 1,20 (včetně) 17 b. průměr do 1,70 (včetně)  7 b. 

průměr do 1,25 (včetně) 16 b. průměr do 1,75 (včetně)  6 b. 

průměr do 1,30 (včetně) 15 b. průměr do 1,80 (včetně)  5 b. 

průměr do 1,35 (včetně) 14 b. průměr do 1,85 (včetně)  4 b. 

průměr do 1,40 (včetně)  13 b. průměr do 1,90 (včetně)  3 b. 

průměr do 1,45 (včetně)  12 b. průměr do 1,95 (včetně)  2 b. 

průměr do 1,50 (včetně)  11 b. průměr do 2,00 (včetně)  1 b. 

 

Za každý jednotlivý předmět hodnocený na vysvědčení v posledních dvou klasifikačních obdobích 

stupněm 3 (dobrý) bude uchazeči jeden bod odečten.  
 

Za každý jednotlivý předmět hodnocený na vysvědčení v posledních dvou klasifikačních obdobích 

stupněm 4 (dostatečný) bude uchazeči odečteno 10 bodů.  

 
 

GYMNÁZIUM, TACHOV, Pionýrská 1370, 347 01 Tachov 
tel./fax: 374723811, e-mail: vedeni@gymtc.cz 



Stránka 2 z 2 

 

 

 

 

c) hodnocení školních aktivit za 2. stupeň ZŠ je bodováno následovně: max. počet bodů 10. 

  - účast v předmětových soutěžích - je bodována jen nejvyšší úroveň: 

     okresní kolo – 4 b. 

     krajské kolo – 7 b. 

     republikové kolo – 10 b.  

 

Uchazeč doloží svou účast ve výše zmíněných kolech soutěží a olympiád potvrzením školy 

na přihlášce ke vzdělávání, popř. kopií diplomu, kterou přiloží k přihlášce. Není možné získat 

body za sportovní a jiné výkony žáků pod hlavičkou mimoškolních aktivit. 
 

Celkový maximálně dosažitelný počet bodů: 130 b. 

 

  

Kritéria stanovení pořadí uchazečů: 
  

a) Celkový počet dosažených bodů – od nejvyššího počtu získaných bodů.  
 

b) V případě rovnosti pořadí uchazečů po využití pravidla a) bude upřednostněn uchazeč 

s nižším průměrem v 1. pol. 7. třídy ZŠ. 
 

c) V případě rovnosti pořadí uchazečů po využití pravidla a) a b) bude upřednostněn uchazeč 

s nižším součtem známek v předmětech český jazyk, cizí jazyk (povinný) a matematika za 

poslední 2 klasifikační období na ZŠ. 

 

 

Maximální počet přijatých uchazečů: 60 

 

 

 

V Tachově dne 22. ledna 2020 
 

 
 

…………………………….. 

Mgr. Irena Volkovinská 

ředitelka školy 


