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Ředitel Gymnázia Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29,  

vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2023/2024. 
 

V souladu s paragrafem 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 353/2016 Sb. ze dne 24. října 2016, 
o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění vyhlášky  č. 243/2017  Sb., vyhlášky č. 244/2018 Sb., a opatření 
obecné povahy č.j. MŠMT-43073/2020-3, vyhlašuje ředitel školy první kolo přijímacího řízení pro školní rok 
2023/2024. 

 

 
 

Kritéria k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024 
 

Uchazeč o studium na Gymnáziu Jakuba Škody, Přerov je povinen v rámci přijímacího řízení vykonat  
„Jednotnou přijímací zkoušku“ ve školním roce 2022/2023 pro školní rok 2023/2024. 
 

Čtyřleté studium (79-41-K/41 Gymnázium) 

13. duben 2023 (1. kolo, 1. termín), 14. duben 2023 (1. kolo, 2. termín)  
 

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ):  
 
    1. Český jazyk - maximálně 50 bodů  

 
2. Matematika - maximálně 50 bodů  
 
3. Prospěch  
 
Posuzují se vysvědčení za 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku (nebo odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií).  
Za prospěch může uchazeč získat maximálně 20 bodů (10 bodů za každé posuzované vysvědčení). 
Pokud měl uchazeč na posuzovaném vysvědčení max. dvě dvojky a žádnou horší známku, získá 10 bodů.  
Pokud měl uchazeč na posuzovaném vysvědčení vyznamenání a současně tři nebo více dvojek, získá 5 bodů. 
Pokud uchazeč neměl na posuzovaném vysvědčení vyznamenání, získá 0 bodů. 
 

4. Úspěchy 
 
Uchazeči, kteří se umístí v okresních a regionálních kolech (pro 8. a 9. ročník) vyjmenovaných olympiád (M, F, 
CH, B, Z, D, ČJ) a konverzačních soutěžích v cizích jazycích, získají navíc body dle níže uvedené tabulky. Doklad 
o umístění musí doložit nejpozději do 28. dubna 2023 (některé soutěže proběhnou až po uzávěrce přihlášek). 
V dané soutěži se započítává výsledek s vyšším počtem bodů. Maximální počet bodů při umístění ve více 
různých soutěžích je 25. 
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Regionální kola  Okresní kola 
1. místo regionální kolo + 20 bodů 1. místo okresní kolo + 15 bodů 
2. místo regionální kolo + 18 bodů 2. místo okresní kolo + 10 bodů 
3. místo regionální kolo + 16 bodů 3. místo okresní kolo +   5 bodů 
4. místo regionální kolo + 14 bodů   
5. místo regionální kolo + 12 bodů   
6. místo regionální kolo + 10 bodů   

 
 

Výsledek bude vyhodnocen podle algoritmu: 
CELKEM = (Český jazyk × 0,99) + (Matematika × 1,01) + Prospěch + Úspěchy 

 
Pokud uchazeč získá v hodnocení JPZ méně než 35 bodů ze součtu (Český jazyk + Matematika), nebude přijat.  
 
V případě rovnosti bodů bude pořadí uchazečů seřazeno podle dosaženého menšího počtu špatných odpovědí 
(přiděleno 0 bodů), dále podle většího počtu zcela správných odpovědí (přiděleno maximum bodů) v obou 
testech jednotné přijímací zkoušky, a dále podle počtu známek „výborný“ na hodnocených vysvědčeních. Tato 
kritéria budou uplatněna ve výše uvedeném pořadí. 
 
Pokud se uchazeč nemůže ze závažných důvodů zúčastnit prvního kola JPZ, koná zkoušku v náhradním termínu. 
(Uchazeč je povinen omluvit se písemně nejpozději do 3 dnů po konání JPZ řediteli školy.)  
 
V případě umožnění náhradního termínu JPZ uchazečům, kteří se ze závažných důvodů nedostaví k 1. nebo  
2. termínu JPZ, bude po vyhodnocení 1. a 2. termínu přijato o to méně uchazečů, než kolik jich bude konat JPZ 
v termínu náhradním. Důvodem je zatímní ponechání volných míst k přijetí pro uchazeče, kteří v náhradním 
termínu mohou dosáhnout lepšího bodového ohodnocení, předstihnout tak některé uchazeče a zařadit se do 
výsledkové listiny mezi již přijaté uchazeče. 
 
Po prvním, druhém a náhradním termínu JPZ budou přijati podle dosaženého počtu bodů (CELKEM) uchazeči 
do celkového počtu 60 uchazečů. 
 
Škola může umožnit uchazeči (zákonnému zástupci) nahlížení do spisu. Termín je stanoven na úterý 2. 5. 2023 
od 13.00 do 15.00 hodin.   
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Osmileté studium (79-41-K/81 Gymnázium) 
 

 
17. duben 2023 (1. kolo, 1. termín), 18. duben 2023 (1. kolo, 2. termín)  

 
Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ):  
 
1. Český jazyk - maximálně 50 bodů 
 
2. Matematika - maximálně 50 bodů 
 
3. Prospěch  
 
Posuzují se vysvědčení za 2. pololetí 4. ročníku a za 1. pololetí 5. ročníku.  
Za prospěch může uchazeč získat maximálně 10 bodů. 
Pokud měl uchazeč na pololetním vysvědčení z 5. roč. max. dvě dvojky a žádnou horší známku, získá 10 bodů.  
Pokud měl uchazeč na pololetním vysvědčení z 5. roč. vyznamenání a současně tři nebo více dvojek,  
získá 5 bodů. 
Pokud neměl uchazeč na pololetním vysvědčení z 5. roč. vyznamenání, získává 0 bodů. 
Pokud měl uchazeč na vysvědčení za 2. pololetí 4. roč. známku horší než „chvalitebný“, získává  
za Prospěch 0 bodů bez ohledu na vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku. 
 
 

Výsledek bude vyhodnocen podle algoritmu:  
CELKEM = (Český jazyk × 0,99) + (Matematika × 1,01) + Prospěch 
 
Pokud uchazeč získá v hodnocení JPZ méně než 35 bodů ze součtu (Český jazyk + Matematika), nebude přijat.  
 
V případě rovnosti bodů bude pořadí uchazečů seřazeno podle dosaženého menšího počtu špatných odpovědí 
(přiděleno 0 bodů), dále podle většího počtu zcela správných odpovědí (přiděleno maximum bodů) v obou 
testech jednotné přijímací zkoušky, a dále podle počtu známek „výborný“ na hodnocených vysvědčeních. Tato 
kritéria budou uplatněna ve výše uvedeném pořadí. 
 
Pokud se uchazeč nemůže ze závažných důvodů zúčastnit prvního kola JPZ, koná zkoušku v náhradním termínu. 
(Uchazeč je povinen omluvit se písemně nejpozději do 3 dnů po konání JPZ řediteli školy.)  
 
V případě umožnění náhradního termínu JPZ uchazečům, kteří se ze závažných důvodů nedostaví k 1. nebo  
2. termínu JPZ, bude po vyhodnocení 1. a 2. termínu přijato o to méně uchazečů, než kolik jich bude konat JPZ 
v termínu náhradním. Důvodem je zatímní ponechání volných míst k přijetí pro uchazeče, kteří v náhradním 
termínu mohou dosáhnout lepšího bodového ohodnocení, předstihnout tak některé uchazeče a zařadit se do 
výsledkové listiny mezi již přijaté uchazeče. 
 
Po prvním, druhém a náhradním termínu JPZ budou přijati podle dosaženého počtu bodů (CELKEM) uchazeči 
do celkového počtu 56 uchazečů. 
 
Škola může umožnit uchazeči (zákonnému zástupci) nahlížení do spisu. Termín je stanoven na úterý 2. 5. 2023 
od 13.00 do 15.00 hodin.   

 

 



  GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY, 

    PŘEROV, KOMENSKÉHO 29 
 

 

Telefon  581 217 790,   581 706 711 Bankovní spojení Adresa 

E-mail gjs@gjs.cz   č. ú.: 9330 – 831/0100 Komenského 29 

WWW http://www.gjs.cz  IČ: 00842966  Přerov 

   DIČ: CZ00842966  750 11 

   

 

Uchazeči ze zahraničí: 

 

Cizinci a osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí si mohou podle § 20 odst. 4 školského zákona požádat o prominutí 
přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. Přijímáni budou na základě redukovaného hodnocení, které tedy neobsahuje 
výsledek testu z českého jazyka a literatury (viz §14, vyhlášky 353/2016 Sb.).  

 

Uchazeči, kteří doloží doklad osvědčující, že jsou cizinci podle §1 odst.1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti 
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, budou: 
- na základě žádosti nahrazovat JPZ z českého jazyka, ověřením znalostí tohoto jazyka nezbytné pro vzdělávání na 
gymnáziu, pohovorem.  
- na základě žádosti, má uchazeč právo konat JPZ z matematiky v ukrajinském jazyce. 
  

 

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání na zahraniční škole, doloží přeložená a úředně ověřená vysvědčení za poslední dvě 
posuzovaná klasifikační období. Tito uchazeči budou pozváni k všeobecnému pohovoru před komisí a body získané u tohoto 
pohovoru nahradí hodnotu bodů za prospěch do maximálního počtu 20 (čtyřleté studium), 10 (osmileté studium). 

 

 
 
 
 
 

V Přerově 26. ledna 2023 
Mgr. Jan Raška - ředitel GJŠ 

 
 
 
 
 
 
 


