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Jednotná kritéria hodnocení 1. kola přijímacího řízení žáků 9. tříd ZŠ  

ve školním roce 2022/2023 (studijní obor vzdělání68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost) 
 

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o, zastoupená Mgr. Pavlem Kubínkem, ředitelem školy, sta-
novuje v souladu s § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění, v souladu se zákonem 
č.  67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny…, 

nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdě-
lávání, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke 

střednímu vzdělávání, vše v aktuálním znění, jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v 1. kole 
přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost pro školní rok 

2023/2024 a předpokládaný počet přijímaných uchazečů. 

 
1. Bude přihlíženo ke studijním výsledkům ze ZŠ ve dvou pololetích (2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 

9. třídy; popř. 1. pololetí 8. třídy místo 2. pololetí ve šk. r. 2019/2020), a to k prospěchu z předmětů – 

český jazyk, anglický jazyk, matematika, zeměpis, dějepis, občanská výchova (nebo výchova 

k občanství). Na základě průměrného prospěchu ze všech známek jmenovaných předmětů z obou 

pololetí budou přiděleny body:  

Průměr od - do Body Průměr od - do Body 

1,00 – 1,1000 50 1,6001 – 1,7000 20 

1,1001 – 1,2000 45 1,7001 – 1,8000 15 

1,2001 – 1,3000 40 1,8001 – 1,9000 10 

1,3001 – 1,4000 35 1,9001 – 2,0000 5 

1,4001 – 1,5000 30      2,0001 – níže 0 

1,5001 – 1,6000 25   
 

Dále na základě níže uvedených zásad: 

- známka z chování se za obě zmiňovaná pololetí do průměrného prospěchu nezapočítává 

- žákovi se sníženým stupněm z chování ve sledovaném období, tj. v 2. pololetí 8. třídy a v 1. polo-

letí 9. třídy (popř. se změnou ve šk. r. 2019/2020), bude odečteno od celkového počtu – 5 bodů 

- celkový průměrný prospěch bude aritmetickým průměrem známek všech výše jmenovaných před-
mětů za obě pololetí a bude vypočítán s přesností na čtyři desetinná místa 

- bude-li žák ve sledovaném období, tj. v 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy (popř. se změnou 
ve šk. r. 2019/2020) hodnocen v některém z výše jmenovaných předmětů stupněm dostatečný či 
nedostatečný, bude žákovi odečteno od celkového počtu – 5 bodů 

2. Uchazeči vykonají přijímací zkoušku v prvním termínu 13. 4. 2023 nebo ve druhém termínu 

14. 4. 2023 formou jednotné přijímací zkoušky = centrálně zadávaných jednotných testů z jazyka 

českého a matematiky. Za tuto přijímací zkoušku budou přiděleny body takto: 

z matematiky ....................................................max. 50 bodů  

z jazyka českého ...............................................max. 50 bodů  
 

Celkový možný počet dosažených bodů u přijímacího řízení je 150. Podíl jednotné zkoušky na celko-
vém hodnocení je 66,7 %. 
 

Škola obdrží od společnosti Cermat výsledky všech uchazečů, kteří na ni podali přihlášku ke studiu. 

V případě, že tito uchazeči konali zkoušku v obou termínech (tj. na dvou různých školách), započítává se 
uchazečům do celkového hodnocení vždy lepší výsledek  písemného testu z matematiky a českého jazyka . 

V případě stejné celkové hodnoty bodů u uchazečů rozhoduje pro přijetí větší počet bodů z písemného testu 

z matematiky, dále větší počet bodů z písemného testu z českého jazyka, dále lepší známka z matematiky 
v 1. pololetí 9. třídy, dále lepší známka z českého jazyka v 1. pololetí 9. třídy, dále lepší známka z matematiky 

v 2. pololetí 8. třídy, dále lepší známka z českého jazyka v 2. pololetí 8. třídy. V případě nutnosti dále 
analogicky pro anglický jazyk, zeměpis, dějepis, občanskou výchovu. 

V případě zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění, které vyžaduje zvláštní opatření při konání 

přijímací zkoušky, je nutnou součástí přihlášky posudek školského poradenského zařízení obsahující vyjád-
ření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky.  

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, nekonají na žádost jed-

notnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Jejich znalost českého jazyka bude ověřena 
rozhovorem. 
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Informace pro uchazeče – cizince podle § 1 odst. 1 zákona 67/2022 Sb. (Ukrajince) 

 
Pro školní rok 2023/2024 se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. 

Znalost češtiny se ověří rozhovorem. 
Uchazeč (cizinec podle výše uvedeného zákona) vykoná písemný test z matematiky a na základě žádosti 
připojené k přihlášce bude konat tento test v ukrajinském jazyce.  

V přijímacím řízení může uchazeč – cizinec nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání, spl-
nění povinné školní docházky čestným prohlášením, pokud doklad nemá. 

K přihlášce uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona 67/2022 Sb., tj. doklad o dočasné ochraně. 
 
 

Na základě výše uvedených kritérií do prvního ročníku studijního oboru vzdělání 68-43-M/01 

Veřejnosprávní činnost předpokládáme přijmout 30 uchazečů. 
 

 
 

Orlová 30. ledna 2023 
 
 

 
 
 

 

Mgr. Pavel Kubínek, ředitel  
 


