Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání pro školní rok 2022/2023
v Masarykově gymnáziu, SZŠ a VOŠ zdravotnické Vsetín
obor 79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté denní studium
Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a vyhlášky
č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních
školách, v platném znění, stanovuji tato kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého gymnázia:
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 90 žáků

1.

Při přijímacím řízení se u jednotlivých uchazečů hodnotí:
1.1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání v II. pololetí osmé třídy
a v I. pololetí deváté třídy z předmětů – český jazyk, anglický jazyk, matematika, přírodopis a dějepis.
Za prospěch výborný se započtou 2 body, za prospěch chvalitebný se započte 1 bod, za prospěch dobrý,
dostatečný a nedostatečný se započte nula bodů. Maximální bodové hodnocení ze základní školy, které může
uchazeč takto získat, je 20 bodů.
1.2. Umístění v okresních nebo regionálních kolech vědomostních soutěží v osmém nebo v devátém ročníku ZŠ.
Za každé umístění, přičemž se započítávají dvě nejlepší umístění podle níže uvedených podmínek, získá
uchazeč dalších 5 bodů, nejvýše však 10 bodů:
Olympiády a soutěže vyhlašované MŠMT
Matematická a logická olympiáda
Matematický klokan
získání certifikátu z cizího jazyka

1. - 5. místo v okresním nebo krajském kole
úspěšný řešitel okresního nebo krajského kola
1. – 3. místo ve školním kole
nebo 1. – 10. místo v regionálním kole
úroveň minimálně A2

Doklad o umístění (originál nebo fotokopie ověřená ředitelem dané ZŠ) musí uchazeč doložit řediteli školy
nejpozději do 12. dubna 2022 do 8.00 hodin
1.3. Výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy jsou zpracovány
Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání - Cermat. Hodnocení testu z českého jazyka a literatury - max.
50 bodů. Hodnocení testu z matematiky – max. 50 bodů.

i.
ii.
iii.

Výsledky jednotných písemných testů jsou přenositelné mezi oběma školami, kde uchazeč koná přijímací
zkoušky.
Uchazeči se do celkového hodnocení započítává vždy pouze ten lepší z obou výsledků jednotného písemného
testu z českého jazyka a literatury a z jednotného písemného testu z matematiky.
Uchazeč, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, nemusí při přijímacím řízení absolvovat jednotný
test z českého jazyka a literatury, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce podané s přihláškou
ke studiu řediteli školy (§ 20, odst. 4 školského zákona). V případě vyhovění žádosti je hodnocení tohoto

iv.

uchazeče vytvořeno na základě tzv. redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého
jazyka a literatury.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami je upravena forma přijímacích zkoušek, a to na základě
doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení se předkládá s písemnou žádostí zákonného
zástupce společně s přihláškou ke studiu řediteli školy.

2.

Celkové hodnocení uchazeče při přijímacím řízení se vypočte jako součet bodového hodnocení dle bodů 1.1
až 1.3. Nejvýše je tedy možno získat 130 bodů.

3.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. Pořadí škola zveřejní ihned
po obdržení výsledků z Cermatu.

4.

Ke studiu budou přijati uchazeči v pořadí podle celkového hodnocení přijímacího řízení a podle kapacitních
možností oboru.

5.

V případě shodného celkového hodnocení přijímacího řízení dvou nebo více uchazečů budou přednostně přijati:
5.1. s vyšším celkovým počtem bodů z písemných testů ČjL a M jednotné přijímací zkoušky,
5.2. pokud i toto hodnocení bude shodné, bude přijat uchazeč s vyšším počtem bodů písemného testu z M,
5.3. pokud i toto hodnocení bude shodné, bude přijat uchazeč s vyšším počtem bonusových bodů,
5.4. pokud i toto hodnocení bude shodné, bude přijat uchazeč s vyšším procentuálním podílem počtu bodů
za otevřené úlohy z matematiky z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
5.5. pokud i toto hodnocení bude shodné, budou přijati všichni tito uchazeči se shodným celkovým hodnocením.

6.

Ve druhém kole se pořadí uchazečů stanovuje podle těchto kritérií vyjma článků 1.3 a 5.

Důležité informace:
Přihláška ke studiu se podává do 1. března 2022 řediteli Masarykova gymnázia, SZŠ a VOŠ zdravotnické Vsetín, Tyršova
1069.

Jednotná přijímací zkouška se koná ve dnech 12.dubna 2022 (1. termín) a 13. dubna 2022 (2. termín).
Náhradní termín je 10. května 2022 (1. termín) a 11. května 2022 (2. termín).
Seznam přijatých uchazečů bude pravidelně aktualizován podle odevzdávání zápisových lístků, resp. oznámení,
že přijatý uchazeč nenastoupí. Je nutné, aby každý nepřijatý uchazeč, který má zájem o přijetí, podal odvolání.

Mgr. Martin Metelka
ředitel školy
Ve Vsetíně 28. ledna 2022
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