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Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023  
 
do studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium 
 
ŠVP:  „Otevřená škola“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Zlíně dne 31. ledna 2022 
 
 
 
 
Alena Štachová, 
ředitelka školy 
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Přihlášku ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení podle § 60a odst. 5 zákona č. 561/2004 
Sb., školský zákon, podává uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli 
školy, a to nejpozději do 1. března 2022. Uchazečem může být každý žák 5. ročníku základní 
školy. Náležitosti přihlášky ke vzdělávání jsou uvedeny v § 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o 
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. 
  
Informace pro vyplnění přihlášky: 
 
Název školy:  Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 
Adresa školy:  nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín 
Kód a název oboru: 79-41-K/81 Gymnázium „Otevřená škola“ 
 
Tiskopis přihlášky lze stáhnout na stránkách MŠMT ČR (www.msmt.cz) na odkazu 
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-
konzervatore, popř. zakoupit v prodejnách SEVT. 
  
Do 1. března 2022 obdrží uchazeč nebo jeho zákonný zástupce na základní škole zápisový 
lístek.  
 
Přijímací zkouška se koná formou jednotné přijímací zkoušky (test z matematiky a test 
z českého jazyka a literatury) v termínech 19. dubna 2022 (na škole uvedené jako 1. v pořadí 
na přihlášce) a 20. dubna 2022 (na škole uvedené jako 2. v pořadí na přihlášce).  
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na 10. a 11. května 2022. 
Podrobnější informace jsou uvedeny na adrese http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-
vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore. 
 
Náhradní termín pro vykonání jednotné přijímací zkoušky bude možno povolit pouze uchazeči, 
který se pro řádně doložené důvody (lékařské potvrzení doložené nejpozději do 3 dnů od 
termínu zkoušky) nemůže zúčastnit testů v řádném termínu. 
 
Pokud uchazeč požaduje zajištění uzpůsobených podmínek při konání přijímací zkoušky, je 
nutno doložit tuto skutečnost v souladu s § 60b odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, je nutno tuto skutečnost doložit 
vyjádřením školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce. Ředitelka školy 
poté rozhodne o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.  
 
Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů v budově školy a na www.gjszlin.cz  (rozhodnutí o 
přijetí nebude zasíláno písemně poštou, písemně bude zasíláno pouze rozhodnutí o nepřijetí), 
musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit úmysl vzdělávat se na 
střední škole odevzdáním zápisového lístku ředitelce střední školy, a to nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. V případě, že uchazeč 
zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se práva být přijat za žáka střední 
školy. 
 
Další informace o přijímacím řízení je možno nalézt na stránkách MŠMT ČR. 
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Základní informace 

Název školy:  Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín  
Adresa: náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín 
  

Název oboru Kód oboru ŠVP 

Gymnázium 79-41-K/81 „Otevřená škola“ 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů 28 

 

Ředitelka školy stanovila podle § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v rámci přijímacího řízení pro 
školní rok 2022/2023 jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělávání 
79-41-K/81 Gymnázium: 

 

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle 
 

1) prospěchu v 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku ZŠ  
 
Hodnocené předměty v obou pololetích: český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, 
biologie (nebo přírodopis) a vlastivěda. Pokud je přírodopis a vlastivěda zahrnut do jednoho 
vyučovacího předmětu, pak známka z tohoto předmětu je započítána v každém pololetí 
dvakrát.  

Bodové hodnocení předmětů podle stupně klasifikace Body 

Výborný   2  

Chvalitebný   1  

Dobrý   0  

Dostatečný -4 

Nedostatečný -8 

Maximální počet bodů za prospěch ze ZŠ 20 

 
 

2) výsledku Centrem zadávané jednotné zkoušky, která se skládá z testů 
z matematiky a českého jazyka a literatury 

 

Bodové hodnocení centrálně zadávaných testů Body 

Test z matematiky 50 

Test z českého jazyka a literatury 50 

Maximální počet bodů za testy 100 
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Uchazeči, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při 
přijímacím řízení ke vzdělávání promine na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost 
českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u takového 
uchazeče ověří pohovorem. Ředitelka školy pak vytvoří redukované pořadí všech uchazečů na 
základě lepšího bodového výsledku jednotné zkoušky z matematiky a prospěchu ze základní 
školy. Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka, se do výsledného pořadí ostatních 
uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařadí na místo shodné s jeho pořadím 
v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.  
 

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami  
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitelka školy upraví podmínky přijímacího 
řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení. 
Jednotná zkouška pak probíhá v souladu s tímto doporučením a v souladu s vyhláškou 
č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 
Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb.  
 
 

3) dalších skutečností, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy 
uchazeče 
 

 jazykové certifikáty 
Za získání mezinárodně uznávaného certifikátu o dosažené úrovni v jednom cizím 
jazyce (počítá se nejvyšší dosažená úroveň): 

Jazykový certifikát podle SERRJ  Body 

Úroveň A2 (Flyers) 4  

Úroveň A1 (Movers) 2  

Maximální počet bodů za certifikát pro jeden cizí jazyk 4 

 
 
V přijímacím řízení se uchazeči budou řadit podle celkového součtu získaných 
bodů v obou oblastech 
 

Hodnocení Maximální počet bodů 

1. Prospěch ze ZŠ 20 

2. Centrálně zadávané testy 100 

3. Další skutečnosti osvědčující schopnosti uchazeče 4 

Maximální možný bodový zisk 124 
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Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. 
 
Ke studiu bude přijato celkem 28 uchazečů, kteří dosáhnou nejvyššího celkového součtu 
bodů.  

 
V případě rovnosti bodů bude  

a) dána přednost uchazeči, který získá vyšší celkový počet bodů za centrálně zadávané 
jednotné testy z matematiky a českého jazyka.  
Pokud nebude možno mezi uchazeči rozhodnout, bude  

b) dána přednost tomu, který získá větší počet bodů z centrálně zadávaného testu 
z matematiky.  
Pokud nebude možno mezi uchazeči rozhodnout, bude  

c) dána přednost uchazeči, který získá větší počet bodů za otevřené úlohy 
z matematiky. 
 

Pokud by na rozhraní přijatý – nepřijatý nebylo možno mezi uchazeči rozhodnout ani na 
základě výše uvedených podmínek a) – c), nebude přijat ke studiu žádný z nich. 
 
Ve Zlíně dne 31. ledna 2022 

 
 
 
Alena Štachová, 
ředitelka školy 
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