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Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022
(čtyřletý i šestiletý obor)
Podle zákona č. 561/2004 Sb. , § 3 odst. 2 budou zásady přijímacího řízení zveřejněny na veřejně
přístupné provozní nástěnce školy a na adrese www.mkgym.cz , nejpozději 31. 1. 2021.






Rozhodnutím Rady Jihomoravského kraje ze dne 13. 8. 2020 č. 113557/2020 může být
ke studiu přijato maximálně 30 uchazečů do každého oboru, kteří ukončili povinnou
školní docházku
Přihlášky k přijímacímu řízení odevzdá uchazeč ředitelce školy do 1. 3. 2021
Přihláška musí obsahovat rodné číslo uchazeče, školou potvrzený přehled
klasifikace za obě pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku
školní docházky, nebo úředně ověřené kopie vysvědčení, případně doklad o úspěšné
účasti v olympiádách a soutěžích organizovaných podle pedagogicko-organizačních
směrnic MŠMT od 1. 9. 2020 (1.-3. místo) nebo doložení certifikátů o absolvování
mezinárodních zkoušek z cizího jazyka.
Lékařské potvrzení škola nevyžaduje!
Kritéria přijímacího řízení

1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky. Za jednotnou zkoušku
z českého jazyka lze získat 0 – 50 bodů, za jednotnou z matematiky lze získat 0 – 50 bodů.
2. Prospěch ze ZŠ - 50 bodů (hodnoceno bude 1. pololetí školního roku 2019/2020)
Každý uchazeč vychází z 50 bodů; je-li klasifikován stupněm 2, je mu odečten za každý takový
předmět 1 bod, za stupeň 3 se odečítají 2 body, za stupeň 4 se odečítají 3 body. To platí kromě
výchovných předmětů (mimo občanské výchovy) - výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná
výchova, výchova ke zdraví, pracovní činnosti atd. (neodečítají se žádné body).
Uchazeči s průměrem do 1,50 v prvním pololetí školního roku 2020/2021 získávají + 5 bodů,
nebo uchazeči s průměrem 1,00 v prvním pololetí školního roku 2020/2021 získávají + 10
bodů.
3. Účast v olympiádách, soutěžích organizovaných podle pedagogicko-organizačních směrnic
MŠMT od 1. 9. 2019, získání certifikátu mezinárodních zkoušek z cizího jazyka.
- účast v olympiádách: uchazeč získává + 3 body při umístění na 1. - 3. místě v okresním kole,
+ 5 bodů za umístění na 1. - 3.místě v krajském kole
- účast v soutěžích (1. – 3. místo): celostátní kolo + 5 bodů, krajské kolo + 4 body, okresní kolo
+ 3 body
- mezinárodní zkouška z cizího jazyka (nutno doložit certifikátem) úrovně: B2 + 5 bodů, B1 +
4 body, A2 + 3 body, A1 + 2 body
Body získané v kritériích 1 – 3 se sčítají a součet rozhoduje o pořadí uchazečů.
Při rovnosti počtu bodů podle kritérií 1 - 3 o pořadí uchazečů postupně rozhodují následující
kritéria:
a) rozhoduje lepší výsledek přijímací zkoušky z matematiky
při rovnosti
b) rozhoduje lepší výsledek přijímací zkoušky z českého jazyka
při rovnosti
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c) rozhoduje lepší výsledek za úlohy MA ověřující dovednost při řešení nestandardních úloh
při rovnosti
d) rozhoduje lepší výsledek za úlohy ČJL ověřující porozumění textu
při rovnosti
e) rozhoduje průměr z posledního ročníku ZŠ
při rovnosti
f) rozhoduje průměr z druhého pololetí 8. ročníku ZŠ
při rovnosti
g) rozhoduje průměr z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ
Pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší než roven třiceti, může ředitelka školy
rozhodnout nejpozději do 8. 3. 2021 rozhodnout, že se jednotná přijímací zkouška konat nebude.
Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami
V případě doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímacího řízení
upravujeme podmínky přijímacího řízení, případně zkušební dokumentaci podle tohoto
doporučení ve spolupráci s CERMATEM. Doporučení musí být součástí přihlášky ke studiu.
U uchazečů jiné národnosti, kteří v souladu s právními předpisy nekonají test z českého jazyka a
literatury, se použije tzv. redukované pořadí – cizinec získá pro celkové hodnocení takové
bodové hodnocení z jednotných přijímacích testů, jaké odpovídá jeho výsledku v testu z
matematiky. Cizinec je tedy zařazen v rámci pořadí uchazečů konajících obě zkoušky na takové
místo, které odpovídá jeho umístění v testu z matematiky. Znalost českého jazyka, která je
nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.
Pokud se uchazeč nemůže zúčastnit jednotných přijímacích zkoušek ze závažných důvodů
(rodinných, zdravotních apod.), je třeba neúčast písemně omluvit ředitelce školy nejpozději do tří
dnů po termínu stanoveném pro konání těchto zkoušek. Uchazeč pak koná centrálně zadávané
jednotné testy v náhradním termínu

