Kritéria přijetí studenta do primy Cyrilometodějského
gymnázia, základní školy a mateřské školy v Prostějově
Na základě § 60 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a dalších platných předpisů pro církevní
školy stanovuji v rámci přijímacího řízení následujících 5 kritérií pro přijetí žáků 5. ročníku ZŠ ke studiu
osmiletého studijního oboru 79‐41‐K/81 gymnázium, všeobecné zaměření:
1. Včasné podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu prostřednictvím zákonného zástupce žáka.
2. Absolvování přijímací zkoušky formou testů.
3. Pořadí uchazečů podle součtu bodů jednotlivých částí přijímacího řízení. Pořadí je stanoveno
součtem bodů z těchto dílčích výsledků:
3.1. Písemné testy
písemný test z českého jazyka

maximum 100 bodů (test 60 minut) – získá
nejúspěšnější uchazeč

písemný test z matematiky

maximum 100 bodů (test 70 minut) – získá
nejúspěšnější uchazeč

písemný test kulturně‐historického přehledu

maximum 20 bodů (test 15 minut)

3.2. Prospěch na základní škole
Každé vysvědčení uvedené na přihlášce získává p bodů podle následujícího vzorce:
p = 16 * ( 1 + 2*( 1 ‐ průměrný prospěch))
Podle uvedeného vzorce je každé vysvědčení bodováno nejvíce 16 body, nejmenší počet
bodů je 0. Záporné body se neudělují. Maximální počet bodů za všechna započítávaná
vysvědčení je tak 48 bodů.
3.3. Výsledek v okresním a krajském kole soutěží typu olympiáda či pythagoriáda
1.–3. místo v krajském kole soutěže

20 bodů

1.–3. místo v okresním kole soutěže

10 bodů

O skutečnosti, které soutěže jsou uznány pro bodový zisk, rozhoduje ředitel CMG, ZŠ a MŠ.
Maximální počet bodů, které žák při přijímacím řízení může získat, je 268 bodů zvýšený o body za
výborná umístění v soutěžích.
Při rovnosti bodů jsou do pořadí přednostně zařazeni žáci se zdravotním či sociálním
znevýhodněním nebo zdravotním postižením, které písemně doloží nejpozději v den konání
přijímací zkoušky.
4. Včasné odevzdání zápisového lístku
5. Podpis smlouvy o přijetí.
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