
 
 Gymnázium Pierra de Coubertina 
 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 
 390 01 Tábor 
 
 
GT/0007/17 

Kritéria přijímacího řízení 

pro přijímání ke studiu ve školním roce 2016/17 (nástup od 1.9.2017) 

     Podle § 60 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení 
ke střednímu vzdělávání v platném znění, stanovuji následující kritéria přijímacího řízení pro přijímání ke studiu 
na Gymnáziu Pierra de Coubertina ve školním roce 2016/17: 
 
 
I.  Společná ustanovení 
 

1. Do jedné třídy bude celkově přijato nejvýše 30 žáků. Přijaty budou dvě třídy v oboru vzdělání  
79-41-K/41 Gymnázium a po jedné třídě v oborech 79-41-K/81 Gymnázium a 79-43-K/61 Dvojjazyčné 
gymnázium. 

2. Podle § 60, odst. 5 a § 61, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb. vykonají všichni uchazeči hlásící se v 1. kole 
do 1. ročníku všech typů studia s výjimkou cizinců, na něž se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona 
jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen jednotná zkouška). 

3. Uchazeči o studium oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium vykonají navíc školní přijímací zkoušku 
z všeobecných znalostí. V dalších dvou oborech vzdělání se školní přijímací zkouška nekoná. 

4. Cizinci, na něž se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají podle § 60b odst. 5 na žádost 
jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro 
vzdělávání v příslušných oborech vzdělání, bude ověřena ústním pohovorem.  

5. Uchazeči budou při přijímacím řízení hodnoceni podle následujících kritérií: 

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (prospěch na ZŠ) 

b) výsledky hodnocení dosaženého při jednotné zkoušce 

c) výsledky hodnocení dosaženého při školní přijímací zkoušce (pouze pro osmileté studium) 

d) další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (pouze pro 
4 leté studium). 

6. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání doloží uchazeč potvrzením ředitele základní 
školy na přihlášce ke studiu nebo předložením originálů, případně úředně ověřených kopií příslušných 
vysvědčení. Za kritérium I.5.a lze získat nejvýše 20 bodů. Podmínky pro splnění kritéria I.5.a  jsou pro 
jednotlivé obory vzdělání uvedeny v oddíle II. těchto kritérií. 

7. Jednotná zkouška bude tvořena dvěma testy připravenými pro tento účel Centrem pro zjišťování 
výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“): test z matematiky (M) v délce 70 minut a test z českého 
jazyka a literatury (Č) v délce 60 minut. Formu, obsah a rozsah jednotné zkoušky vymezuje § 4 
vyhlášky č. 353/2016 Sb. Z každého testu lze získat nejvýše 50 bodů, to znamená, že za kritérium I.5.b 
lze získat nejvýše 100 bodů. Každému z testů předchází krátká instruktáž. Odpovědi zapisují uchazeči 
do záznamových archů, které se zpracovávají elektronicky. V průběhu jednotné zkoušky mohou 
uchazeči používat pouze pomůcky stanovené Centrem.  

8. Školní přijímací zkouška (pouze pro osmileté studium) bude tvořena testem všeobecných znalostí 
v délce 45 minut. Z tohoto testu lze získat maximálně 30 bodů. 

9. V průběhu vypracování přijímací zkoušky vystupují uchazeči pod přidělenými registračními čísly. Toto 
číslo obdrží každý uchazeč při prezentaci v den přijímacích zkoušek. 

10. Výsledek uchazeče, který v některém z testů jednotné nebo školní zkoušky dosáhl méně než 10% 
z maximálního počtu bodů z jednoho testu, se posuzuje jako neprospěch u přijímací zkoušky, a tedy 
nesplnění podmínek přijímacího řízení (kritérium I.5.b nebo I.5.c). Uchazeč, který v každém z testů 
dosáhl alespoň 10% z maximálního počtu bodů, kritérium I.5.b a I.5.c splnil. 
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11. Uchazeči, kteří splnili kritéria I.5.b a I.5.c (osmileté studium), splnili podmínky přijímacího řízení. 

12. Za kritérium I.5.d lze získat nejvýše 30 bodů. 

13. Výsledné bodové hodnocení každého uchazeče je součtem bodů za prospěch na ZŠ a za jednotlivé testy, 
případně za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 
Počítačový program stanoví po vyhodnocení jednotných zkoušek Centrem, vyhodnocení testů 
všeobecných znalostí (pro osmileté studium), zápočtu bodů za prospěch na ZŠ, případně za soutěže 
(čtyřleté studium) skóre jednotlivých uchazečů a vytvoří pořadí úspěšnosti při přijímacím řízení. 
V celkovém pořadí vyšší počet bodů znamená lepší umístění.  

14. Při rovnosti celkového počtu bodů se v jednotlivých oborech vzdělání postupuje podle specifických 
ustanovení uvedených v oddíle II. 

15. Z uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, bude na základě hodnocení podle kritérií 
stanovených v čl. I.5. v souladu s § 60d odst. 3 sestaveno pořadí úspěšnosti uchazečů o studium. Podle 
tohoto pořadí pak bude přijat příslušný počet uchazečů tak, aby celkový počet přijatých žáků dosáhl 
nejvýše stanoveného počtu přijímaných. 

16. Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých uchazečů (pořadí úspěšnosti) bude v 1. kole 
zveřejněn ve vestibulu školy a na Internetu (www.gymta.cz) 2. pracovní den po zpřístupnění hodnocení 
uchazečů Centrem, nejpozději 3.5.2017. Poslední pracovní den před zveřejněním seznamu přijatých 
uchazečů je vyhrazen pro případná nahlédnutí uchazečů a jejich zákonných zástupců do spisu před 
vydáním rozhodnutí.  

17. V případných dalších kolech bude seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých uchazečů (pořadí 
úspěšnosti) zveřejněn vždy následující pracovní den po konání přijímacích zkoušek v odpoledních 
hodinách.  

18. Písemná rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána, rozhodnutí o přijetí se považuje za oznámené dnem 
zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou odeslána zákonným 
zástupcům přihlášených uchazečů na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu dopisem do vlastních rukou 
nebo prostřednictvím datové schránky v 1. kole nejpozději 3.5.2017, v případných dalších kolech do 
dvou pracovních dnů po posledním termínu konání přijímací zkoušky. 

19. Termíny přijímacích zkoušek jsou uvedeny v oddíle II.. 

20. Přihlášku do 1. kola přijímacího řízení podá uchazeč nejpozději 1. března 2017 (datum poštovního 
razítka). Přihlášku je možné doručit osobně do kanceláře školy nejpozději ve středu 1.3.2017. Přihláška 
se podává na tiskopise stanoveném MŠMT ČR a musí obsahovat náležitosti uvedené v §1 vyhlášky č. 
353/2016 Sb. v platném znění. 

21. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti není předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání 
v Gymnáziu Pierra de Coubertina; škola proto posudek lékaře o zdravotní způsobilosti nepožaduje. 

22. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží podle §1, odst. (1), písm. h) vyhlášky č. 
353/2016 Sb. v platném znění doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná 
opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.  

23. Počtem volných míst se v 1. kole rozumí počet přijímaných stanovený v čl. I.1., v případných dalších 
kolech pak počet stanovený ředitelem školy při vyhlašování příslušného kola přijímacího řízení. 

24. Případná další kola přijímacího řízení mohou být v jednotlivých oborech vzdělání vypisována pouze 
v případě, že po skončení předchozích kol budou ještě k dispozici volná místa.  

25. Uchazečům přihlášeným v dalších kolech přijímacího řízení, kteří konali jednotnou zkoušku, se 
v dalších kolech započte výsledek této jednotné zkoušky, uchazeči, kteří jednotnou zkoušku nekonali, 
vykonají školní přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky, jejíž hodnocení nahradí hodnocení 
jednotné zkoušky. Při sestavování pořadí se postupuje analogicky jako v kole prvním. 

 

II.  Specifická ustanovení pro jednotlivé obory vzdělání 
 
1.   79-41-K/81 Gymnázium,  

osmileté studium po 5. třídě ZŠ 
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1. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání se stanoví na základě známek ze všech 
vyučovacích předmětů  a chování na výročním vysvědčení 4. ročníku a pololetním vysvědčení 5. 
ročníku základní školy. Za samé výborné podle předchozí věty dostává uchazeč celkem 20 bodů (za obě 
vysvědčení), při snížení jedné známky o jeden stupeň se počet bodů snižuje vždy o 1 bod. Záporné body 
se nepřidělují, pokud by došlo k odpočtu více než 20 bodů, uchazeči se započítá 0 bodů. 

2. Jednotné i školní přijímací zkoušky se konají ve stejném termínu: 
1. termín – 18.4.2017 
2. termín – 20.4.2017 
náhradní termín, 1. termín – 11.5.2017 
náhradní termín, 2. termín – 12.5.2017 

3. Pokud několik uchazečů dosáhne stejného výsledného hodnocení, rozhodují o lepším umístění výsledky 
jednotné zkoušky z matematiky; v případě, že i výsledky jednotné zkoušky z matematiky jsou shodné, 
rozhodují výsledky zkoušky z českého jazyka a literatury, v případě shodného hodnocení v obou testech 
rozhoduje výsledek testu všeobecných znalostí. 

4. Test všeobecných znalostí bude obsahovat celkem 30 úloh, a sice uzavřené testové úlohy s nabídnutou 
odpovědí nebo otevřené testové úlohy s krátkou a jednoznačnou odpovědí. Testy budou zpracovány 
v rozsahu učiva vzdělávacích oborů Anglický jazyk, Člověk a jeho svět a Umění a kultura stanoveného 
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání pro první stupeň základní školy. 

 
 
2. 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium,   

šestileté studium s výukou vybraných předmětů v jazyce francouzském (po 7. třídě ZŠ) 
 

1. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání se stanoví na základě známek z vyučovacích 
předmětů český jazyk a literatura, anglický jazyk, občanská výchova, dějepis, zeměpis, matematika, 
fyzika, chemie, přírodopis a známky z chování na výročním vysvědčení 6. ročníku a pololetním 
vysvědčení 7. ročníku základní školy. Je-li vzdělávací obsah některých předmětů integrován do 
společného předmětu, započítává se prospěch z tohoto společného předmětu tolikrát, kolik předmětů 
integruje. Pokud uchazeč nenavštěvoval anglický jazyk, započítává se známka z cizího jazyka, který 
navštěvoval. Za samé výborné z předmětů podle první věty dostává uchazeč celkem 20 bodů (za obě 
vysvědčení), při snížení jedné známky o jeden stupeň se počet bodů snižuje vždy o 1 bod. Záporné body 
se nepřidělují, pokud by došlo k odpočtu více než 20 bodů, uchazeči se započítá 0 bodů. 

2. Jednotné přijímací zkoušky se konají v termínu: 
1. termín – 18.4.2017 
2. termín – 20.4.2017 
náhradní termín, 1. termín – 11.5.2017 
náhradní termín, 2. termín – 12.5.2017 

3. Pokud několik uchazečů dosáhne stejného výsledného hodnocení, rozhodují o lepším umístění výsledky 
jednotné zkoušky z matematiky; v případě, že i výsledky jednotné zkoušky z matematiky jsou shodné, 
rozhodují výsledky zkoušky z českého jazyka a literatury, v případě shodného hodnocení v obou testech 
rozhoduje lepší bodové hodnocení ze ZŠ. Pokud se i toto shoduje, rozhoduje lepší průměrný prospěch 
v 1. pololetí 7. ročníku ZŠ. V případě, že i zde nastane shoda, rozhoduje lepší prospěch v 1. pololetí 7. 
ročníku ZŠ postupně z předmětů český jazyk a literatura, matematika, anglický jazyk, občanská 
výchova, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, přírodopis v tomto pořadí. Jakmile se u prvního předmětu 
v uvedeném pořadí vyskytne rozdílné hodnocení, které může rozhodnou, další předměty se již 
neporovnávají. Nerozhodne-li se ani podle vysvědčení ze 1. pololetí 7. ročníku, postupuje se obdobným 
způsobem podle vysvědčení za 2. pololetí 6. ročníku. 

 
 
3. 79-41-K/41 Gymnázium,   
čtyřleté studium po 9. třídě ZŠ 

 
1. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání se stanoví na základě známek z vyučovacích 

předmětů český jazyk a literatura, anglický jazyk, občanská výchova, dějepis, zeměpis, matematika, 
fyzika, chemie, přírodopis a známky z chování na výročním vysvědčení 8. ročníku a pololetním 
vysvědčení 9. ročníku základní školy. Je-li vzdělávací obsah některých předmětů integrován do 
společného předmětu, započítává se prospěch z tohoto společného předmětu tolikrát, kolik předmětů 



 4

integruje. Pokud uchazeč nenavštěvoval anglický jazyk, započítává se známka z cizího jazyka, který 
navštěvoval. Za samé výborné z předmětů podle první věty dostává uchazeč celkem 20 bodů (za obě 
vysvědčení), při snížení jedné známky o jeden stupeň se počet bodů snižuje vždy o 1 bod. Záporné body 
se nepřidělují, pokud by došlo k odpočtu více než 20 bodů, uchazeči se započítá 0 bodů. 

2. Z dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, se započítává 
výrazné umístění v následujících soutěžích:  

a) Vědomostní soutěže 
Olympiáda v Čj, Soutěže v cizích jazycích Aj, Frj, Nj, Rj, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná 
olympiáda, Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, 
Biologická olympiáda,  Astronomická olympiáda, a to kategorie pro 8. třídu ZŠ nebo pro 9. třídu 
ZŠ. Za umístění v uvedených soutěžích se přičítají kladné body podle umístění a kola soutěže 
takto: 

 Okresní kolo: 1. místo – 18 bodů Krajské kolo: 1. místo – 30 bodů 
 2. místo – 12 bodů  2. místo – 24 bodů 
 3. místo –   6 bodů   3. místo – 18 bodů 
   4. místo – 12 bodů 
   5. místo –   6 bodů 

b)   Sportovní soutěže v olympijských sportech 
Atletika, badminton, basketbal, biatlon, boby, box, bruslení, curling, cyklistika, fotbal, golf, 
gymnastika, házená, jachting, jezdectví, judo, kanoistika, lední hokej, lukostřelba, lyžování, moderní 
pětiboj, plavecké sporty, pozemní hokej, rugby, saně, sportovní střelba, stolní tenis, šerm, 
taekwondo, tenis, triatlon, veslování, volejbal, vzpírání, zápas; za umístění v přeboru republiky nebo 
v nejvyšší celostátní ligové soutěži pořádané příslušným sportovním svazem ve věkové kategorii do 
14 let a vyšší se přičítají kladné body takto: 
Individuální sport:  1. místo – 30 bodů Kolektivní sport: 1. místo – 15 bodů 

  2. místo – 24 bodů  2. místo – 12 bodů 
  3. místo – 18 bodů  3. místo –   9 bodů 
  4. místo – 12 bodů  4. místo –   6 bodů 
  5. místo –   6 bodů  5. místo –   3 body 

 Umístění v soutěži musí být doloženo diplomem nebo výsledkovou listinou potvrzenou  pořadatelem 
soutěže nebo jejich úředně ověřenými kopiemi nejpozději 12.4.2017. Při umístění na několika 
bodovaných místech nebo v několika soutěžích se započítává pouze nejlépe bodované umístění (body 
za různá umístění se nesčítají). Účast a umístění v jiných soutěžích než těch, jež jsou zde uvedeny, se 
nezapočítává. 

3. Jednotné přijímací zkoušky se konají v termínu: 
1. termín – 12.4.2017 
2. termín – 19.4.2017 
náhradní termín, 1. termín – 11.5.2017 
náhradní termín, 2. termín – 12.5.2017 

4. Pokud několik uchazečů dosáhne stejného výsledného hodnocení, rozhodují o lepším umístění výsledky 
jednotné zkoušky z matematiky; v případě, že i výsledky jednotné zkoušky z matematiky jsou shodné, 
rozhodují výsledky zkoušky z českého jazyka a literatury, v případě shodného hodnocení v obou testech 
rozhoduje lepší bodové hodnocení ze ZŠ. Pokud se i toto shoduje, rozhoduje lepší průměrný prospěch 
v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. V případě, že i zde nastane shoda, rozhoduje lepší prospěch v 1. pololetí 9. 
ročníku ZŠ postupně z předmětů český jazyk a literatura, matematika, anglický jazyk, občanská 
výchova, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, přírodopis v tomto pořadí. Jakmile se u prvního předmětu 
v uvedeném pořadí vyskytne rozdílné hodnocení, které může rozhodnou, další předměty se již 
neporovnávají. Nerozhodne-li se ani podle vysvědčení ze 1. pololetí 9. ročníku, postupuje se obdobným 
způsobem podle vysvědčení za 2. pololetí 8. ročníku. 

 
 
III.  Závěrečná ustanovení 
 

1. Proti rozhodnutí ředitele školy může zákonný zástupce uchazeče podat odvolání, a to do tří pracovních 
dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a 
tělovýchovy, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice, podáním učiněným u ředitele 
Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860. 
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2. Vzniknou-li v důsledku neodevzdání zápisových lístků některými uchazeči v některém oboru vzdělání 
volná místa, ředitel školy vyhoví příslušnému počtu odvolání uchazečů, kteří splnili podmínky 
přijímacího řízení. Bude se při tom řídit pořadím uchazečů podle bodu I.13 a I.14. 

 
 
 
 
V Táboře dne 3.1.2017  
  
 

   
 
  RNDr. Miroslav Vácha 
  ředitel školy 


