
Kritéria přijímacího řízení  pro školní rok 2006/2007 
 
Kritéria přijímacího řízení  - čtyřletý studijní cyklus 
 

písemná zkouška z českého jazyka    max. 50 bodů 
písemná zkouška z matematiky         max. 50 bodů 
prospěch za 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku min. 0 bodů - max. 18 bodů 
prémie za jedničky z matematiky a českého jazyka max.   4 body 
výstupní hodnocení   max.   4 bodů 
za umístění v soutěžích                      max.   6 bodů 
Maximální počet bodů za celé přijímací řízení 132 

 
Kritéria přijímacího řízení  - osmiletý studjní cyklus 
  

písemná zkouška z českého jazyka    max. 40 bodů 
písemná zkouška z matematiky         max. 40 bodů 
prospěch za 1. pololetí 5. ročníku           min. 0 bodů - max.  5 bodů 
prémie za jedničky z matematiky a českého jazyka max.  2 body 
výstupní hodnocení   max.  2 body 
za umístění v soutěžích                      max.  3 body 
Maximální počet bodů za celé přijímací řízení 92 

 
Body za výstupní hodnocení 
čtyřleté studium 
4 Hodnocení je kladné a vyplývá z něho, že škola doporučuje žáka ke studii na gymnáziu 
2 Hodnocení obsahuje klady i zápory, není jasně patrné, zda má žák přepoklady ke studiu  

na gymnáziu 
0 Hodnocení chybí nebo ho škola nedoporučuje ke studiu na gymnáziu 

 
osmileté studium 
2 Hodnocení je kladné a vyplývá z něho, že škola doporučuje žáka  

ke studii na 1. stupni víceletého gymnázia 
1 Hodnocení obsahuje klady i zápory, není jasně patrné, zda má žák přepoklady ke studiu  

na 1. stupni víceletého gymnázia 
0 Hodnocení chybí nebo ho škola nedoporučuje ke studiu na 1. stupni víceletého gymnázia 

 
Poznámka  
Body za prospěch ze ZŠ ve čtyřletém i osmiletém studijním cyklu nejsou přiděleny na základě 
celkového studijního průměru, ale jen za naukové předměty : 

1. Čtyřleté studium - český jazyk, 1. cizí jazyk, dějepis, občanská nauka, zeměpis, 
matematika, přírodopis, fyzika, chemie 

2. Osmileté studium - český jazyk, matematika, 1. cizí jazyk, přírodověda, vlastivěda 
 
Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí uchazečů : 

1. součet bodů z přijímací zkoušky (Čj + M)  
2. počet bodů ze zkoušky z českého jazyka  
3. počet bodů ze zkoušky z matematiky. 

  
 V Pardubicích 15.3.2006     Ing. Jitka Svobodová 
             ředitelka školy 


