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Informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu  

 
Sdělujeme Vám, že přijímací zkoušku ke studiu na Gymnáziu Brno, tř. Kpt. Jaroše vykonáte v budově na tř. Kpt. Jaroše 

podle harmonogramu, který jste obdrželi e-mailem v pozvánce od CERMATu. 

Uchazeči se speciálními poruchami učení, kteří doložili nejpozději do 1. 3. 2020 řediteli gymnázia platnou zprávu 

z pedagogicko–psychologické poradny, budou mít podmínky uzpůsobeny dle pokynů ve zprávě z pedagogicko–psychologické 

poradny. 

 
 

Kritéria přijímacího řízení 

A. Prospěch na základní škole 

Hodnotí se prospěch ve vybraných předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie) 

ve 2. pololetí 8. třídy (tercie osmiletého gymnázia) a v 1. pololetí 9. třídy (kvarty osmiletého gymnázia) podle vzorce 

p=s/26, 

kde s je součet známek na vysvědčení vynásobených jejich vahami podle následující tabulky: 

 

 Č M Cj D Z F Ch Bi 

2. pol. 8. třídy 2 2 1,5 1 1 1 1 1 

1. pol. 9. třídy 3 3 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 

(Má-li žák na ZŠ dva povinné cizí jazyky, započte se mu z nich vždy jen jedna, a to lepší známka.) 

Číslo p se zaokrouhlí na 3 desetinná místa a přiřadí se mu počet bodů podle této tabulky: 
 

Body p Body p 

10 1,000-1,099 5 1,500-1,599 

9 1,100-1,199 4 1,600-1,699 

8 1,200-1,299 3 1,700-1,799 

7 1,300-1,399 2 1,800-1,899 

6 1,400-1,499 1 1,900-1,999 

  0          2,000- 

 

B. Výsledky přijímací zkoušky 

Z přijímacích zkoušek lze získat: 

a) z českého jazyka        max. 25 bodů 

b) z matematiky        max. 35 bodů 

1. Zkouška z českého jazyka je připravena společností CERMAT. Maximální skóre je 50. Pro přijímací řízení může uchazeč 

získat 0-25 bodů podle následujícího pravidla: 

Dosáhne-li v testu skóre aspoň 47, získá pro přijímací řízení 25 bodů, pak počet bodů pro přijímací řízení rovnoměrně klesá 

s krokem skóre 1 (např. skóre aspoň 46 = 24 bodů pro přij. řízení; skóre aspoň 45 = 23 bodů pro přij. řízení).  

Uchazeč, jehož skóre je menší než 23, nezíská pro přij. řízení žádný bod. 
 

2. Zkouška z matematiky je připravena společností CERMAT. Maximální skóre je 50. Pro přijímací řízení může uchazeč získat 

0-35 bodů podle následujícího pravidla: 

Dosáhne-li v testu skóre aspoň 48, získá pro přijímací řízení 35 bodů, pak počet bodů pro přijímací řízení rovnoměrně klesá 

s krokem skóre 1 (např. skóre aspoň 47 = 34 bodů pro přij. řízení; skóre aspoň 46 = 33 bodů pro přij. řízení). 

Uchazeč, jehož skóre je menší než 14, nezíská pro přij. řízení žádný bod. 
 

Uchazeč, který v některé části zkoušky získá 0 bodů, vykoná přijímací zkoušku neúspěšně, a proto nemůže být ke vzdělávání 

přijat. 

 

C. Další skutečnosti 

Hodnotí se: 

a) úspěšná účast v matematické olympiádě 

b) úspěšná účast ve vyjmenovaných předmětových olympiádách 

c) úspěšná účast v dalších olympiádách a soutěžích 

d) dlouhodobá úspěšná sportovní činnost 

e) dlouhodobá kulturní a zájmová činnost 



a) Úspěšná účast v matematické olympiádě 

Za účast ve školním kole MO kategorií Z6, Z7, Z8 a Z9 obdrží uchazeč 1 bod, za účast ve školním kole kategorie C 3 body.  

Za úspěšnou účast v městském (okresním) kole těchto soutěží a v krajském kole kategorie Z9 obdrží body podle tabulky: 

 

 účast úsp. řešitel 7.-10. m. 4.-6. m. 2.-3. m. 1. místo 

kategorie Z6, Z7 1 1 2 3 4 5 

kategorie Z8 1 2 4 6 8 10 

kategorie Z9 1 3 6 9 12 15 

 

Body za jednotlivá kola téže soutěže se sčítají. 

 

b) Úspěšná účast ve vyjmenovaných předmětových olympiádách 

Hodnotí se výsledky ve  fyzikální, dějepisné, zeměpisné, astronomické, biologické a chemické olympiádě a v olympiádě 

z českého jazyka v 8. a 9. třídě podle následující tabulky: 

 

Počet škol.kolo městské kolo krajské kolo 

bodů účast účast 4.-10.m. 1.-3.m. účast 4.-10.m. 1.-3.m. 

8. třída 1 1 2 4 2 4 8 

9. třída 2 2 3 6 3 6 12 

 

Body za jednotlivá kola téže soutěže i za různé soutěže se sčítají. 

 

c) Úspěšná účast v dalších olympiádách a soutěžích  

Hodnotí se výsledky ve vyjmenovaných soutěžích v 6. a 7. třídě a výsledky v dalších soutěžích (např. konverzační soutěže 

v cizích jazycích, Pythagoriáda, Archimediáda, soutěž v programování, kulturní soutěže) v 6. – 9. třídě ve vyšším než školním 

kole: 

 

 účast 7.-10. místo 4.-6. místo 1.-3. místo 

Počet bodů 1 1 2 3 

 

Body za jednotlivá kola téže soutěže i za různé soutěže se sčítají. 
 

Skutečnosti podle bodů a) až c) se doloží (neověřenými) kopiemi diplomů či výsledkových listin nebo potvrzením základní školy 

co nejdříve, nejpozději 31. 5. 2020. 

 

d) Dlouhodobá úspěšná sportovní činnost 

Uchazeč, který se pravidelně věnuje závodní sportovní činnosti aspoň 3 roky, získá 2 b. Další body mohou získat vrcholoví 

sportovci: 

Přeborník ČR nebo reprezentant ČR         6 b. 

2. – 3. místo v ČR           5 b. 

4. – 6. místo v ČR           4 b. 

Přeborník kraje           3 b. 

2. – 3. místo v kraji           2 b. 

4. – 6. místo v kraji          1 b. 

 

Tato skutečnost se doloží (neověřenými) kopiemi diplomů či výsledkových listin, případně potvrzením sportovního oddílu co 

nejdříve, nejpozději 31. 5. 2020. Pro přijímací řízení lze za sportovní činnost získat max. 8 bodů. 

 

e) Dlouhodobá kulturní a zájmová činnost 

Uchazeč, který se pravidelně věnuje kulturní a zájmové činnosti (např. v ZUŠ, skaut apod.) aspoň 3 roky, získá 2 b. 
 

Tato skutečnost se doloží (neověřenými) kopiemi posledních vysvědčení, osvědčení, případně potvrzením ZUŠ či skautského 

oddílu co nejdříve, nejpozději 31. 5. 2020. Pro přijímací řízení lze za tuto činnost získat max. 2 body. 

 

Za další skutečnosti, které osvědčují schopnosti a předpoklady žáka pro studium, je možné získat pro přijímací řízení nejvýše 

30 bodů. Je-li součet bodů podle uvedených kritérií větší než 30, započte se 30 bodů. 

 

Při stejném bodovém zisku rozhodují o pořadí uchazečů ve výsledkové listině další kritéria v tomto pořadí: 

1. větší bodový zisk ze všech částí přijímací zkoušky   

2. větší bodový zisk v písemné zkoušce z matematiky 

3. větší procentuální podíl dosaženého počtu bodů z českého jazyka za úlohy, které ověřují porozumění textu 

z maximálního dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy 

4. větší procentuální podíl dosaženého počtu bodů z matematiky za otevřené úlohy z maximálního dosažitelného počtu 

bodů za tyto úlohy 

5. větší bodový zisk za další skutečnosti, které ověřují předpoklady uchazeče o studium 

6. změněná pracovní schopnost 



 

Ředitel školy stanovil celkový počet přijímaných uchazečů do oboru 79-41-K/41 na 60 žáků podle jejich pořadí ve výsledkové 

listině. Přijaté uchazeče vedení školy rozdělí ke studiu podle zaměření tříd (určených školními vzdělávacími programy) – asi 50 

žáků do dvou všeobecných tříd a asi 10 žáků do třídy s matematickým zaměřením. Při rozdělování žáků bude brán v potaz 

zájem uchazeče v závislosti na celkovém umístění v pořadí přijatých uchazečů podle dosažených bodů. Lépe umístěným 

uchazečům bude přednostně vyhověno v jejich konkrétním zájmu o zaměření třídy. 

 
 

Rodičům se v době konání zkoušek nepovoluje vstup do školní budovy. 

 
 

Náhradní termín 

 

Nemůžete-li se pro překážku předem známou (nemoc, úraz, rodinné důvody apod.) dostavit k přijímací zkoušce, nechť Vaši 

rodiče doručí ředitelství gymnázia do 3 dnů odpovídající omluvenku. Zároveň je třeba podat písemnou žádost o povolení 

náhradního termínu zkoušky. 

 
 

Nahlížení do spisu a vydávání rozhodnutí 

 

Všechny podklady pro vydání rozhodnutí budou shromážděny po vyhodnocení všech částí přijímací zkoušky. Nahlížení 

do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (podle §38 správního řádu) bude možné dne 

16. června 2020 od 12.00 do 15.00 hod. v budově gymnázia. 

Během nahlížení do spisu bude třeba dodržovat všechna aktuálně platná hygienická opatření (odstupy, roušky apod.).  

 

Upozorňujeme, že při nahlížení do spisu nebude známo konečné pořadí a ani orientační umístění uchazečů ve výsledkové 

listině. 

 

Pořadí uchazečů bude zveřejněno pod anonymními identifikačními kódy na www. jaroska.cz dne 16. června 2020 od 20 hod. 

Váš identifikační kód jste obdrželi v těle/textu tohoto e-mailu. Rozhodnutí o přijetí bude neprodleně odesláno poštou 

na adresu zákonného zástupce uchazeče. 

 
 

Hodně úspěchů při přijímacích zkouškách přeje 

 

 

RNDr. Jiří Herman, Ph.D., v. r. 

ředitel gymnázia 

  

 

Vyřizuje:  Mgr. Jana Sítařová 

    zástupkyně ředitele 

 

Přílohy: Organizační opatření v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 

 Čestné prohlášení



Organizační opatření v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 
 

V souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 a v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb. a s vyhláškou č. 232/2020 Sb., o 

přijímacím řízení,  maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, vám zasíláme tyto organizační pokyny, 

jejichž dodržování přispěje k hladkému průběhu přijímacích zkoušek v tomto mimořádném období. 

 

Pohyb osob před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů: 

 V souladu s pozvánkou se uchazeč dostaví na zkoušku ve stanovený čas, tzn. v době od 7.30 do 8.10 hod. 

 Uchazeči z rizikových skupin (viz příloha „Čestné prohlášení“) se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je 

čas uvedený v pozvánce, tzn. v době od 7.00 do 7.30 hod. 

 Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 m v souladu s mimořádnými opatřeními. 

 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Za ochranné prostředky dýchacích 

cest se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. 

Vstup do budovy školy 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

 Uchazeč odevzdá při vstupu do budovy čestné prohlášení (viz příloha „Čestné prohlášení“). 

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (viz níže), nesmí 

do školy vstoupit. 

 Všichni uchazeči, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky. 

 Každý uchazeč musí mít s sebou sáček na uložení roušky. 

V budově školy 

 Uchazeči z rizikových skupin budou vpuštěni do tříd jako první. 

 Před opuštěním třídy si všichni uchazeči na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.  

 Toalety budou vybaveny mýdlem v dávkovači, dávkovačem s dezinfekcí a jednorázovými papírovými ručníky pro 

bezpečné osušení rukou. 

 Mezi zkouškami se provede větrání všech tříd (minimálně po dobu 5 min). 

 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, budou prováděny několikrát denně. 

 
V průběhu přijímací zkoušky 

 Každý uchazeč bude sedět ve své lavici a po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek. 

 Bude zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet doporučený odstup mezi uchazeči nejméně 

1,5 m. 

 Uchazeči z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří 

a pokud možno u oken. 

 Po dobu, kdy jsou uchazeči usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít roušku 

nasazenou ani přítomný pedagog. 

 Při sejmutí roušky si každý uchazeč ukládá svou roušku do sáčku. 

Osoby s rizikovými faktory 

 Jsou uvedeny v příloze „Čestné prohlášení“. 

 

Co dělat v případě, že uchazeč patří do rizikové skupiny 

 Do rizikové skupiny patří uchazeč, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený v čestném prohlášení nebo 

pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  

 Před prvním vstupem do školy uchazeč předkládá písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

 Uchazeč, který spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči a 

bude přednostně vpuštěn do budovy. Stejně tak uchazeč opustí místnost mezi posledními. 

 

Co dělat v případech, kdy má uchazeč příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým 

koronavirem 

Uchazeč má před zkouškou příznaky infekce dýchacích cest: 

 Pokud má uchazeč příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem (zejména 

zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí 

do školy vstupovat. Uchazeč svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání 

zkoušky řediteli školy; nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy prominout. Potom má 

uchazeč právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem. 



Příznaky infekce dýchacích cest se objeví v průběhu zkoušky: 

 Pokud se příznaky objeví v průběhu vlastní zkoušky, postupuje se obdobně jako v případě jiné zdravotní indispozice 

na straně uchazeče. 

 V případě, že se jedná o nezletilého uchazeče, je okamžitě kontaktován jeho zákonný zástupce. 

 O této situaci ředitel školy informuje spádovou hygienickou stanici. 

 Tato skutečnost se uvede do protokolu. 

 Uchazeč svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy; 

nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy prominout. Potom má uchazeč právo konat 

náhradní zkoušku v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem. 

 

 

 

 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

Jméno a příjmení uchazeče (uchazečky) o studium   

…...............................................................

datum narození:

trvale bytem: …......................................................

 rohlašuji, že se u výše uvedeného žáka vzdělávání neprojevují
posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. 

horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

 Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych 
zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti při přijímacích zkouškách ke studiu.

………………………………………………………………………………
Podpis zákonného zástupce uchazeče o studium

  Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  
 Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)

dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 

např. hypertenze.
 Porucha imunitního systému, např. 

 při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
 při protinádorové léčbě,
 po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

 Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
 Farmakologicky léčený diabet
 Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 

(dialýza)
 Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud 
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.  


	informace_4_lete_2020_zkouska_ano_bez
	cestne_prohlaseni

