Gymnázium a střední odborná škola Mikulov,
příspěvková organizace
Komenského 273/7, 692 16 Mikulov

V návaznosti na platnost zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (LEX Ukrajina) a doprovodné
metodiky MŠMT vydávám tento dodatek ke kritériím přijímacího řízení pro školní

rok 2022/2023 (1. kolo) pro obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium:
Kritérium
a) + b) jednotná přijímací zkouška (JPZ)
Za tato kritéria může uchazeč získat z ČJL 40 bodů a MA 50 bodů, celkem tedy max. 90 bodů.
Pokud uchazeč (cizinec) požádá o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury, tuto
zkoušku nekoná. Didaktický test z matematiky má právo konat v ukrajinském jazyce při navýšení časového
limitu o 25 %. Pořadí uchazečů cizinců bude vytvořeno na základě tzv. redukovaného hodnocení.
Kritérium
c) hodnocení na vysvědčení ZŠ - ČJ, M, cizí jazyk
Hodnotí prospěch z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka uchazeče uvedený na přihlášce ke studiu za
1. pololetí osmého ročníku a 1. pololetí devátého ročníku základní školy. Na základě součtu těchto známek je
přidělen bodový zisk za prospěch. Maximální počet bodů je 5 bodů. Body jsou přiděleny podle této tabulky:

součet
ČJ+M+cizí jazyk

6

7

8

9

10

11 a více

počet bodů

5

4

3

2

1

0

U uchazečů cizinců, kteří předchozí vzdělání získali mimo území ČR, se v tomto případě vychází z Čestného
prohlášení zákonného zástupce uchazeče cizince, ve kterém je uveden z paměti zrekonstruovaný seznam předmětů a
známek za poslední 2 roky. Do hodnocení se započítává součet známek z rodného jazyka (ukrajinština), matematika
a cizí jazyk za 1. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku. Počet bodů je přidělen dle stejné tabulky.
Způsob vyhodnocení umístění jednotlivých uchazečů zůstává stejný.
V Mikulově dne 5. dubna 2022

Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D.,v.r.
ředitel GSS Mikulov
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