
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 – čtyřleté gymnázium 

Pro první kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2019/2020 jsou stanoveny termíny 12. a 15. 4. 2019 

Ve školním roce 2019/2020 budou na Gymnáziu Jana Keplera otevřeny 3 třídy čtyřletého studia 

(max. 90 žáků).  Přijímací řízení bude probíhat v souladu se Školským zákonem jako jednotná přijímací  

zkouška v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. JPZ je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve  

středních školách  jsou stanoveny ve vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. 

Organizací jednotné přijímací zkoušky bylo pověřeno Centrum  pro  zjišťování  výsledků  vzdělávání.  

Pro přijímací řízení ke čtyřletému studiu stanovil ředitel následující kritéria: 

Přijímací zkoušky jsou organizovány písemně a jsou rozdělené na tři části:  

- didaktický test z českého jazyka a literatury -  test je připraven CERMATEM na 60 minut 

- didaktický test z matematiky -  test je připraven CERMATEM na 70 minut 

- test obecných studijních předpokladů připravený GJK na 80 minut 

Specifikace a ukázky didaktického testu z českého jazyka a literatury jsou zde 

Specifikace a ukázky didaktického testu z matematiky jsou zde  

Test obecných studijních předpokladů zjišťuje takové dovednosti a schopnosti, které jsou potřebné pro 

úspěšné studium na střední škole - zejména schopnost aplikovat získané znalosti, schopnost logické 

interpretace textu, jazykového vyjadřování, analyzování problémů a základní matematické operace s čísly 

či grafy… Základem testu je společný text, na který jednotlivé úlohy navazují. V žádném případě však 

nezjišťuje konkrétní vědomosti ani tzv. všeobecný přehled uchazeče, ale pouze a jen míru dovedností 

a schopností, které jsou nutným předpokladem ke studiu na naší škole. 

Celkové pořadí žáků bude stanoveno na základě výsledků přijímacích testů a prospěchu na základní 

škole. Do celkového hodnocení se dále bodově započítávají i mimořádné okolnosti (výsledky olympiád, 

odborných soutěží, ZPS). Všechna kritéria přijímacího řízení jsou bodově ohodnocena a konečné 

pořadí bude stanoveno na základě celkového počtu získaných bodů.  

Za jednotlivé testy může uchazeč získat 50 bodů – celkem tedy maximálně 150 bodů, za předchozí 

výsledky pak může uchazeč získat 16 bodů – vysvědčení 10 bodů, olympiády a odborné soutěže 6 bodů. 

Body za olympiády a soutěže se přidělují pouze za umístění v individuálních vědomostních soutěžích, 

viz „Pravidla pro udílení bodů za vědomostní soutěže“. Uznává se pouze umístění na prvních třech místech 

v posledních dvou školních letech od obvodního (okresního) kola výše. Za jednotlivý obor může uchazeč 

získat body pouze jednou. Držitelé ZPS jsou preferováni 0,1 bodu.  

Celkově tedy může uchazeč získat maximálně 166,1 bodu.  

Kritéria pro přijetí: 

1. Didaktický test z českého jazyka a literatury - minimálně 25 % úspěšnost 

2. Didaktický test z matematiky - minimálně 25 % úspěšnost 

3. Test obecných studijních předpokladů - minimálně 25% úspěšnost 

4. Celkové hodnocení - minimálně 40 % úspěšnost 

Předpokládaný počet přijatých je 90 uchazečů (žáci 9. tříd i žáci kvart víceletých gymnázií), kteří nejlépe 

splní kritéria přijímacího řízení. 

Lepší výsledky jednotných testů prvního i druhého termínu přijímacích zkoušek jednotlivých 

uchazečů budou škole zpřístupněny Cermatem do 28. 4. 2019, škola je spolu s výsledkem testu 

obecných studijních předpokladů nejpozději 29. 4. 2019 zveřejní na www.gjk.cz. 

Celkové pořadí a informace o přijetí či nepřijetí bude zveřejněno nejpozději 30. 4. 2019 v 20:00 hod. 

na www.gjk.cz a na nástěnce před školou. V souladu s novelou školského zákona se poštou zasílá 

pouze rozhodnutí o nepřijetí, přijatým se rozhodnutí o přijetí vydá na základě jejich žádosti. 

Pozn. Další informace, termíny a formulář přihlášky najdete zde 

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html
https://dokumenty.cermat.cz/Sdilene%20dokumenty/P%C5%98IJ%C3%8DMAC%C3%8D%20%C5%98%C3%8DZEN%C3%8D/Jednotn%C3%A1%20zkou%C5%A1ka%202017/Bli%C5%BE%C5%A1%C3%AD%20podrobnosti%20organizace%20JP17/JP17_Specifikace%20po%C5%BEadavk%C5%AF_%C4%8CJL.pdf
https://dokumenty.cermat.cz/Sdilene%20dokumenty/P%C5%98IJ%C3%8DMAC%C3%8D%20%C5%98%C3%8DZEN%C3%8D/Jednotn%C3%A1%20zkou%C5%A1ka%202017/Bli%C5%BE%C5%A1%C3%AD%20podrobnosti%20organizace%20JP17/JP17_Specifikace%20po%C5%BEadavk%C5%AF_MA.pdf
http://www.gjk.cz/
http://www.gjk.cz/
https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2019-1404035540.html

