Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T.G.Masaryka 106
562 01 Ústí nad Orlicí
tel. 465 568 511, e-mail: gymuo@gymuo.cz

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení
do 1. ročníků školního roku 2021/22
1. Obecné informace
Ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení do prvních ročníků, které proběhne v souladu s ustanoveními
§ 59-61 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle pravidel
stanovených prováděcí vyhláškou č. 353/2016 Sb., v aktuálním znění, o přijímacím řízení ke
střednímu vzdělávání, a v souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT, č.j. MSMT-43073/2020-3,
vyvěšeným dne 5. 1. 2021.
Uchazeči vykonají jednotnou přijímací zkoušku (dále JPZ) ze vzdělávacích oborů matematika a její
aplikace a český jazyk a literatura. Školní přijímací zkoušku ředitel nestanovuje.
Termíny prvního kola přijímacího řízení
Přihláška uchazeče pro první kolo přijímacího řízení musí být doručena na Gymnázium Ústí nad
Orlicí do 1. 3. 2021 na předepsaném formuláři a potvrzena příslušnou základní školou, případně
s doloženými ověřenými kopiemi požadovaných dokladů o předchozím vzdělávání. Potvrzení lékaře
nevyžadujeme.
Jednotné zkoušky do čtyřletého studia proběhnou 12. 4. 2021 nebo 13. 4. 2021, zkoušky do
osmiletého studia 14. 4. 2021 nebo 15. 4. 2021. Datum konání závisí na pořadí škol zvoleném na
přihlášce. Písemnou pozvánku ke zkoušce společně s dalšími informacemi zašle ředitel školy
nejpozději 14 dní před jejím konáním.
Zveřejnění výsledků
Výsledek přijímacího řízení bude oznámen zveřejněním pořadí uchazečů podle dosažených výsledků
(pod přiděleným registračním číslem) a seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách
www.gymuo.cz a na úřední desce ve vestibulu školy dne 29. 4. 2021.
Přijatí uchazeči nebudou vyrozuměni žádným dalším dopisem. Písemné rozhodnutí bude zasláno jen
uchazečům (resp. jejich zákonným zástupcům), kteří v přijímacím řízení neuspějí.
Zápisový lístek
Přijatý uchazeč musí svůj zájem o studium potvrdit odevzdáním tzv. zápisového lístku (obdrží na
základní škole, ze které se hlásí) do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
Pokud tak neučiní, vzdává se možnosti vzdělávat se na Gymnáziu Ústí nad Orlicí a uvolňuje místo
pro dalšího uchazeče, který podá odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Lhůta pro podání odvolání je
3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona).
Vzít zpět již odevzdaný zápisový lístek není možné. Výjimkou je pouze případ, kdy jej žák bere
zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde byl přijat na odvolání (§ 60g odst. 7 školského zákona).
Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
Další kola přijímacího řízení
Podle počtu přijatých uchazečů, kteří odevzdají zápisový lístek v prvním kole přijímacího řízení,
vyhlašuje ředitel školy případná další kola. Informace o termínu podání přihlášek, počtu volných
míst, kritériích pro přijetí v dalších kolech budou zveřejněny na webových stránkách školy.

2. Kritéria pro čtyřleté studium, obor 79-41-K/41 Gymnázium
V 1. kole přijímacího řízení se uplatňují tato kritéria pro posouzení uchazečů o studium:
Základní kritérium:
 výsledek jednotné zkoušky (max. 100 bodů)
Další kritéria:
 prospěch na základní škole (max. 16 bodů)
 další aktivity, výsledky v soutěžích (max. 4 body)
Maximální celkový počet bodů je 120.
a) Jednotná zkouška (JPZ)
Zkoušku tvoří dvojice testů společnosti CERMAT:
 M - matematika (50 bodů), délka testu 70 minut
 ČJ - český jazyk (50 bodů), délka testu 60 minut
Koná-li uchazeč jednotnou zkoušku v obou termínech, započítává se mu do celkového hodnocení
vždy lepší z obou výsledků (§ 60d odst. 2 školského zákona).
b) Prospěch na základní škole
Zohledňuje se prospěch, kterého uchazeč dosáhl v prvním pololetí 9. třídy z osmi předmětů:
matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu.
Součet těchto 8 známek se započítává do bodového zisku podle tabulky:
Součet
známek
Body za
prospěch

8

9

10

11

12

13

14

15

16 a více

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Pozn.: V případě, že žák není z některého z předmětů hodnocen, pro potřebu stanovení bodů za
prospěch se za takový předmět počítá známka z prvního pololetí 8. třídy.
c) Další aktivity
Komise jmenovaná ředitelem školy může přidělit uchazeči maximálně 4 bonusové body za umístění
v okresních a vyšších kolech olympiád a jiných individuálních soutěží z uplynulých dvou let. Jako
podklady pro tuto část přijímacího řízení je třeba s přihláškou ke studiu doložit kopie diplomů,
výsledkových listin soutěží apod.
d) Celkové hodnocení
Výsledné pořadí uchazečů bude vytvořeno podle celkového počtu získaných bodů. Při rovnosti bodů
jsou brána v úvahu následující doplňková kritéria v uvedeném pořadí:
- vyšší bodové hodnocení u zkoušek celkem;
- vyšší bodový zisk v testu z matematiky;
- nižší průměrný prospěch ze všech předmětů v prvních pololetích 8. a 9. třídy základní školy.
Ke studiu bude přijato prvních nejvýše 30 uchazečů.
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3. Kritéria pro osmileté studium, obor 79-41-K/81 Gymnázium
V 1. kole přijímacího řízení se uplatňují tato kritéria pro posouzení uchazečů o studium:
Základní kritérium:
 výsledek jednotné zkoušky (max. 100 bodů)
Další kritéria:
 prospěch na základní škole (max. 10 bodů)
 další aktivity, výsledky v soutěžích (max. 2 body)
Maximální celkový počet bodů je 112.
a) Jednotná zkouška
Přijímací zkoušku tvoří dvojice testů společnosti CERMAT:
 M - matematika (50 bodů), délka testu 70 minut
 ČJ - český jazyk (50 bodů), délka testu 60 minut
Koná-li uchazeč jednotnou zkoušku v obou termínech, započítává se mu do celkového hodnocení
vždy lepší z obou výsledků (§ 60d odst. 2 školského zákona).
b) Prospěch na základní škole
Zohledňuje se prospěch za první pololetí 5. třídy z předmětů: český jazyk, cizí jazyk, matematika,
vlastivěda a přírodověda (případně předmětů, které těmto odpovídají svým obsahem). Součet
uvedených 5 známek se započítává do bodového zisku podle tabulky:
Součet známek
Body za prospěch

5
10

6
8

7
6

8
4

9
2

10 a více
0

Pozn.: V případě, že je např. přírodověda a vlastivěda nahrazena jedním předmětem, započte se
známka z tohoto předmětu dvakrát. Pokud žák není z některého z předmětů hodnocen, pro potřebu
stanovení bodů za prospěch se za takový předmět počítá známka z prvního pololetí 4. třídy.
c) Další aktivity
Komise jmenovaná ředitelem školy může přidělit uchazečům maximálně 2 bonusové body za
umístění v okresních a vyšších kolech olympiád a jiných individuálních soutěží. Jako podklady pro
tuto část přijímacího řízení je třeba s přihláškou ke studiu doložit kopie diplomů, výsledkových listin
soutěží apod.
d) Celkové hodnocení
Výsledné pořadí uchazečů bude vytvořeno podle celkového počtu získaných bodů. Při rovnosti bodů
jsou brána v úvahu následující doplňková kritéria v uvedeném pořadí:
- vyšší bodové hodnocení u zkoušek celkem;
- vyšší bodový zisk z testu z matematiky;
- nižší průměrný prospěch ze všech předmětů v 1. pololetí 5. třídy;
- nižší průměrný prospěch ze všech předmětů v 1. pololetí 4. třídy.
Ke studiu bude přijato prvních nejvýše 30 uchazečů.
Č.j: GYUO/3/2021/RE
Ústí nad Orlicí, 8. 1. 2021
Mgr. Marek Hoffmann
ředitel školy

podepsal
Mgr. Marek Digitálně
Mgr. Marek Hoffmann
2021.01.28
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