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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 
 
do I. ročníku čtyřletého gymnázia oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium. 
 

1. Průměrný prospěch na vysvědčení z předchozího vzdělávání 
 

Uchazeč je bodově ohodnocen za průměrný prospěch v posledních dvou letech předchozího vzdělávání (tři pololetí). 
 

Do průměru se nezapočítává známka z chování. 

 

U uchazečů z víceletých gymnázií se prospěch přepočítává indexem, který předpokládá, že žák by dosáhl na ZŠ zhruba o 
20 % lepší výsledek. 
 

V rámci tohoto kritéria získává uchazeč maximálně 25 bodů. 

 

2. Hodnocení dosažené u přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky 

 

Zkoušky formou testů mají za cíl zjistit úroveň základních znalostí uchazeče v rámci obou předmětů. Jsou 
připravovány a administrovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). 
 

V rámci tohoto kritéria získává uchazeč maximálně 90 bodů. 

 

3. Pohovor v anglickém jazyce 

 

Pohovor v anglickém jazyce má za cíl zjistit základní znalosti a komunikační dovednosti, a také posoudit motivaci ke studiu v 
Gymnáziu BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY. 

 

Toto kritérium je přepočítáváno podle pořadí stávajících uchazečů. Oba hodnotitelé nezávisle na sobě ohodnotí uchazeče a 

celkový výsledek je pak přepočten proporcionálně podle dosaženého bodového zisku ostatních uchazečů. Nejvyšší bodový zisk 

od obou hodnotitelů mezi počtem uchazečů obdrží 25 bodů, nejnižší 0. 
 

Bližší informace k hodnocení pohovoru v anglickém jazyce získáte v samostatném dokumentu „Přijímací pohovory z angličtiny 
2019 na Gymnáziu BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY“. 
 
V rámci tohoto kritéria získává uchazeč maximálně 25 bodů. 

 

4. Aktivity žáka: reprezentace školy v soutěžích, olympiádách, aktivity a úspěchy související se 
vzděláváním a rozvojem osobnosti uchazeče 
 

Posuzují se (podle priority): 
 

ústřední a krajská kola předmětových soutěží a olympiád; 
 

okresní kola předmětových soutěží a olympiád a jiné profilující soutěže a aktivity (jazykové); 
 

umístění v jiných druzích soutěží (drama, hudba apod.), školní kola soutěží a olympiád, výsledky 
 

srovnávacích testů; 
jakékoliv další aktivity podporující vzdělávací i zájmové zaměření žáka a formující jeho osobnost. 

 

V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 10 bodů. 

 

Každé kritérium je vyjádřeno percentilem, který je nakonec převeden na bodovou stupnici. V rámci přijímacího řízení může 
uchazeč získat maximálně 150 bodů. 


