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

KRITÉRIA  PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ - UKRAJINA
pro školní rok 2023/2024

I. kolo

79-41-K/41 Gymnázium
Obor vzdělání poskytující střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou (studijní obor)

čtyřletý, denní forma vzdělávání

termíny # řádné termíny náhradní termíny počet  přijímaných

1. 13. 4. 2023 10. 5. 2023
30

2. 14. 4. 2023 11. 5. 2023

Vstupní předpoklady uchazeče: splnění povinné školní docházky.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 5a
zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným
invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, určuje:

(1) Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších
odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí
přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří
rozhovorem.

(2) Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné
přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

(3) Společně s žádostí podle odstavce 1, 2 uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti
školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Pokud uchazeč nekoná jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury, vytvoří se z důvodu jeho zařazení do výsledného
pořadí tzv. redukované pořadí, tzn. bez započítání výsledku zkoušky z českého jazyka.

Písemné testy jednotné zkoušky
Jednotná zkouška se koná ve škole, na níž podal uchazeč přihlášku ke vzdělávání; v prvním termínu se jednotná
zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako první v pořadí. Ve druhém termínu se jednotná
zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako druhou v pořadí. Obdobně v prvním náhradním
termínu koná uchazeč zkoušku ve škole, ve které byl omluven z prvního termínu jednotné zkoušky, a druhou
náhradní zkoušku koná uchazeč ve škole, ve které byl omluven z druhého termínu jednotné zkoušky.
Písemné testy z českého jazyka a literatury a matematiky se konají vždy v jednom dni.

Přesný termín (včetně hodiny) a místo konání jednotné zkoušky bude zákonnému zástupci uchazeče, popř.
zletilému uchazeči sděleno písemně dopisem do vlastních rukou neprodleně, nejpozději však 14 dnů před konáním
zkoušky v 1. a 2. termínu; nejpozději do 7 dnů před konáním zkoušky v náhradním termínu.

Uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky v prvním nebo druhém termínu, se může do tří dnů od
termínu pro konání zkoušky omluvit řediteli školy, ve které měl jednotnou zkoušku konat. Bude-li omluva ředitelem školy
uznána, žák bude zkoušku konat v termínu náhradním. Při rozhodování o přijetí budou tito náhradníci hodnoceni v souhrnu
výsledků ostatních uchazečů z řádného termínu konání jednotné zkoušky.
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Podle § 60 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění stanovuji tato kritéria pro přijetí:

kritérium body

a) JPZ - test z českého jazyka a literatury 40 *)
b) JPZ - test z matematiky 50
c) hodnocení na vysvědčení - ČJ, M, cizí jazyk 5
celkem 95

*) dosažené body v JPZ vynásobené koeficientem 0,8; výsledek se nezaokrouhluje

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.

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
2. 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

Stanovení výsledků přijímacího řízení
Celkový bodový zisk je výsledkem součtu bodů získaných v jednotlivých uvedených kritériích, tedy maximálně 95
bodů. Jednotliví uchazeči budou seřazeni sestupně podle celkového bodového zisku.
V I. kole přijímacího řízení bude přijato 30 uchazečů v daném oboru vzdělání.

V případě rovnosti celkově dosažených bodů u dvou a více uchazečů se uplatňují jednotlivá kritéria v tomto pořadí:
1. vyšší počet získaných bodů v kritériu b) – MA, max. 50
2. vyšší počet získaných bodů v kritériu a) – ČJL přepočtené, max. 40
3. vyšší počet získaných bodů v kritériu c) – max. 5
4. vyšší úspěšnost v otevřených úlohách (tj. úlohách bez nabídky odpovědí) v jednotném testu z matematiky

MA-OU
5. vyšší úspěšnost v tzv. „komplexech úloh“ jednotného testu z českého jazyka a literatury – oblast ověřovaných

vědomostí a dovedností – pravidla českého pravopisu ČJL-A

Počet vydaných rozhodnutí o přijetí ze dne 2. května 2023 se automaticky sníží o počet uchazečů s nárokem na
náhradní termín písemných testů jednotné přijímací zkoušky, neboť i tito uchazeči musí být vyhodnoceni v rámci
I. kola přijímacího řízení; v tomto případě bude pak celkové konečné pořadí všech uchazečů zveřejněno na www
stránkách školy do 2 pracovních dnů po předání výsledků z Cermatu.

V Mikulově dne 30. ledna 2023
Roman Pavlačka, ředitel
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