
Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení 3. kola přijímacího řízení 

do čtyřletého oboru vzdělávání  79-41-K/41, studium denní, v Gymnáziu 

Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace 

V souladu s ustanovením §60, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném 

znění, stanovuje ředitel školy podmínky pro třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 

2018/2019 do oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium): 

Přijímací řízení bude zahájeno dne 1. června 2018. 

Pro zařazení do přijímacího řízení je třeba nejpozději do 12. června 2018 předat škole: 

1. Přihlášku s výpisem hodnocení z vysvědčení za 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku 

nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia nebo taneční konzervatoře 

potvrzeným školou. Výpis hodnocení lze nahradit úředně ověřenou kopií vysvědčení 

z 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia 

nebo taneční konzervatoře.  

2. Výsledky centrálně zadávaných jednotných testů z prvního kola přijímacího řízení 

(formulář Cermatu), které obdržel uchazeč v prvním kole přijímacího řízení. 

Ke vzdělávání v gymnáziu lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku. 

Bude přijat takový počet uchazečů, aby byla naplněna kapacita třídy oboru 79-41-K/41 na 30 

žáků. V době vyhlášení třetího kola přijímacího řízení jsou k dispozici 2 volná místa. 

V rámci přijímacího řízení je možno získat nejvýše 140 bodů, z toho 

Kritérium č. 1 - Výsledky jednotné přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů  

Kritérium č. 2 – Výsledky předchozího vzdělávání nejvýše 40 bodů 

Kritéria přijímacího řízení: 

1. Součet bodového hodnocení centrálně zadávaných jednotných testů z prvního kola 

přijímacího řízení (lepší hodnocení testu z matematiky a lepší hodnocení testu 

z českého jazyka a literatury) – max. 100 bodů. 

2. Výsledky předchozího vzdělávání. Pro hodnocení předchozích výsledků vzdělávání je 

rozhodující celkový průměrný prospěch (hodnota PP) ve 2. pololetí 8. ročníku 

(hodnota A) a v 1. pololetí 9. ročníku (hodnota B) základní školy nebo odpovídajících 

ročníků víceletého gymnázia nebo taneční konzervatoře.  

Tabulka pro stanovení hodnot A a B: 

Průměrný prospěch Počet bodů Průměrný prospěch Počet bodů 

1,00 – 1,20 20 1,71 – 1,80 12 

1,21 – 1,40 19 1,81 – 1,90 9 

1,41 – 1,50 18 1,91 – 2,00 6 

1,51 – 1,60 17 2,01 – 2,10 3 

1,61 – 1,70 15 Nad 2,11 1 

Hodnota PP je stanovena jako součet hodnot A a B. Celkový maximální zisk v tomto 

kritériu je 40 bodů (hodnota PP = max. 40). 

Uchazeč nevyhověl kritériu č. 2, pokud měl v některém z rozhodujících období 

v libovolném z vyučovacích předmětů celkový prospěch hodnocený stupněm  4 -

dostatečný nebo 5 – nedostatečný.  

 



Určení celkových výsledků přijímacího řízení  

Celkový bodový zisk uchazeče je určen jako součet bodů získaných v obou výše uvedených 

kritériích (č. 1 – 2). Přehled o uchazečích, kteří nevyhověli v kritériu č. 2, bude zveřejněn bez 

uvedení pořadí ve zvláštním seznamu. 

Kritéria pro rozhodnutí o pořadí na rozhraní přijatých a nepřijatých uchazečů  

V případě rovnosti v celkovém bodovém zisku u dvou a více uchazečů rozhoduje o celkovém 

pořadí: 

1. Výsledek centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky v prvním kole přijímacího 

řízení (lepší hodnocení testu). 

2. Lepší celkový průměr prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku základní školy. 

3. Lepší celkový průměr prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku základní školy. 

4. Vyšší bodový součet získaný za hodnocení otázek 1. a 2. v testu z matematiky a 1. a 2. 

v testu z českého jazyka a literatury (vždy v lepším z testů). 

5. Los.  

Bude-li třeba rozhodnout o pořadí losem, provede losování statutární zástupce ředitele za 

přítomnosti ředitele školy a školní psycholožky. O průběhu a výsledcích losování bude 

vyhotoven zápis. 

Důležitá upozornění 

Formulář přihlášky si můžete stáhnout ZDE. Jeho použití je podmíněno oboustranným 

vytištěním na jeden list, postačuje černobílý tisk.  K podání přihlášky lze použít jen poslední 

verzi příslušného formuláře, jehož papírovou podobu získáte také na základní škole nebo 

v prodejnách SEVT.  Při vyplňování přihlášky prosím dbejte na uvedení správného názvu 

školy Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace. 

Termín 12. června 2018 neplatí pro podání přihlášky k poštovní přepravě. Přihlášky, které 

budou do školy fyzicky doručeny po 12. červnu 2018, nebudou akceptovány. Podací razítko 

pošty nerozhoduje! 

Známky potvrzované školou musí být na jednom listě společně s úvodní stránkou přihlášky. 

Jestliže je přihláška vytištěna na dvou listech, je nutné tyto listy spojit, spoj přelepit a opatřit 

razítkem školy! 

Přihlášky ke studiu přijímáme v pracovních dnech v době 7:45 – 9:00 hod. a 13:00 – 15:00 

hod. v přízemí vlevo (kancelář paní L. Kocábové nebo paní Ing. S. Musilové). K přihláškám 

není třeba dokládat výstupní hodnocení žáka ze základní školy ani zdravotní potvrzení.  

Veškeré písemnosti podávají zákonní zástupci jménem účastníka řízení (podpisy účastníka 

i jeho zákonného zástupce). 

Proti rozhodnutí se lze v souladu s ustanovením § 60e odst. 3 školského zákona odvolat 

ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

Odvolání se podává řediteli Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice, příspěvkové organizace. 

Podané odvolání musí obsahovat věcné důvody, proč je toto rozhodnutí nesprávné nebo 

v rozporu s příslušnou legislativou. 

Pro efektivní komunikaci uveďte do přihlášky aktuální telefonní kontakt a E-mailovou 

adresu zákonného zástupce. Touto cestou vám bude sdělen kód uchazeče pro 3. kolo 

http://www.msmt.cz/file/45681/


přijímacího řízení, pod kterým bude uchazeč uveden ve výsledcích na úřední desce a na 

webu školy. 

Oznámení výsledků přijímacího řízení a potvrzení zájmu o studium 

Pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů ke studiu bude v anonymizované formě uveřejněno 

na úřední desce a na webu školy dne 13. června 2018 do 20:00 hod. 

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí ke studiu bude zákonným zástupcům uchazečů ve škole 

vydáváno dne 14. června 2018 v době 7:45 - 10:00 hod. a 13:00 - 16:00 hod.  

V případě, že uchazeč má zájem nastoupit od 1. září 2018 k výše uvedenému studiu, je nutné 

dodat zápisový lístek do deseti pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno 

rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (za oznámení se považuje vyvěšení seznamu přijatých žáků 

na webu školy www.gjbi.cz) – lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den 

lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Na později dodané 

lístky nebude brán zřetel. V souladu s §60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, 

se při včasném nedodání zápisových lístků uchazeč vzdal práva být přijat za žáka školy. 

 

 

        Mgr. Radek Musil v. r. 

                 ředitel školy 

 

 

 

 


