
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 
Řezníčkova 451, 547 01 Náchod 

Tel./Fax/Záznamník: +420 491 423 243  E-mail: sekretariat@gymnachod.cz 

http://www.gymnachod.cz 

Č. j.: 8/2020 

Spis. zn: 2/2020/PŘ-Č 

Vyřizuje: Pavel Škoda 

V Náchodě 29. května 2020 

Věc: Informace k přijímacímu řízení 

Vážená paní, 

oznamuji Vám, že na základě Vaší žádosti jsem dne  zahájil řízení ve věci přijetí (dále jen přijímací 

řízení) výše jmenovaného uchazeče (dále jen uchazeč), jehož jste zákonným zástupcem, ke studiu na Jiráskově 

gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451 do oboru 79-41-K/41 Gymnázium. 

Jednotné přijímací zkoušky v tomto výjimečném období budete dělat pouze jednou, a to na té druhé 

škole (na přihlášce 1. v pořadí), na kterou jste si podali přihlášku. Nikoliv u nás. 

Výsledky jednotných přijímacích zkoušek z té druhé školy ale obdrží i naše škola a budou podkladem i pro 

vyhodnocení přijímacího řízení ke studiu v ní. 

Předběžné výsledky tohoto přijímacího řízení budou zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách 

naší školy nejdříve 15. 6. 2020 ve 20:00 hodin, a to pod registračními čísly. Vaše registrační číslo je: . 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vydá a zveřejní (tamtéž) ředitel školy 16. 6. 2019 po 15. hodině. 

Nepřijatí uchazeči budou o výsledku přijímacího řízení informováni písemně. 

Přijatým uchazečům se žádná informace o přijetí nezasílá. Svůj úmysl studovat v naší škole musí přijatí 

uchazeči potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli naší školy, nebo k poštovní přepravě na adresu 

školy, a to do 23. 6. 2020 (stačí razítko pošty s tímto datem). 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový 

lístek ve škole, kam byl přijat na základě vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč může vzít zpět i zápisový lístek uplatněný ve škole 

s talentovou zkouškou, a to pokud je následně přijat do školy bez talentové zkoušky. 

Kritéria přijetí najdete na druhé straně této pozvánky. 

Všem uchazečům přeji úspěch u zkoušek. 

 Pavel Škoda 

 ředitel Jiráskova gymnázia, 

 Náchod, Řezníčkova 451 

Uchazeč:  

Zákonný zástupce: 

 Vážená paní 

  

  

 

mailto:sekretariat@gymnachod.cz


KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
(pro 1. kolo přijímacího řízení) 

Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 

Podmínkou přijetí ke vzdělávání je úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky, která je stanovena na základě 

§ 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), v platném znění, jejímž obsahem jsou písemné testy z českého jazyka a literatury (Čj)Chyba! Záložka není definována. 

a z matematiky (M). 

Hodnocení přijímací zkoušky 
Testy jsou hodnoceny body. U každého z testů se započítává lepší výsledek ze dvou termínů 1. kola. Maximální počet 

bodů z jednotlivých testů je následující: M – 50, Čj - 50. Maximálně tak lze dosáhnout 100 bodů. Minimální počet bodů 

potřebných pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky byl v jednotlivých testech stanoven takto: M – 10, Čj – 10. Pokud 

uchazeč získá z kteréhokoliv z testů méně bodů, než je stanovené minimum, pak nevykonal úspěšně přijímací zkoušku a 

nebude přijat. 

K bodům z přijímací zkoušky se dále přičtou body za vynikající umístění v soutěžích. 

Seznam pro přijímací řízení uznávaných soutěží 
A8 Matematická olympiáda 

Kategorie Z9 – okresní kolo 

A5 Fyzikální olympiáda 

Kategorie E – okresní kolo 

A7 Chemická olympiáda 

Kategorie D – okresní kolo 

A2 Biologická olympiáda 

Kategorie C – okresní kolo 

A11 Soutěž v jazyce anglickém 

Kategorie II. A, B – okresní kolo 

A14 Soutěž v jazyce německém 

Kategorie II. A, B – okresní kolo 

A10 Olympiáda v českém jazyce 

I. kategorie – okresní kolo 

A4 Dějepisná olympiáda 

I. kategorie – okresní kolo 

Zeměpisná olympiáda 

Kategorie C – okresní kolo 

Hodnocení výsledků soutěží 
Uchazečům, kteří se v tomto školním roce ve výše uvedených soutěžích umístí v okresním kole na 1. – 3. místě, budou 

přiděleny body do přijímacího řízení takto: 

1. místo: 15 bodů (při dělení 1. místa více soutěžícími bude každému započteno pouze 10 bodů), 2. místo: 10 bodů, 3. místo: 

10 bodů. Body za jednotlivé soutěže se sčítají. Maximálně lze za soutěže přidělit 65 bodů. 

K přidělení bodů za soutěže dojde v případě, že uchazeč své umístění doloží nejpozději 27. dubna 2020 do 12:00, a to 

buď originálem diplomu, nebo jeho úředně ověřenou kopií. Originál diplomu po jeho zaevidování na požádání vrátíme. 

Bude možné si ho vyzvednout v kanceláři školy. 

K takto získaným bodům se podle níže uvedeného vzorce přičtou ještě body za průměrný prospěch 

 v 1. pololetí 9. třídy ZŠ (dále průměr_9) a ve 2. pololetí 8. třídy ZŠ (dále průměr_8), resp. v odpovídajících ročnících 

víceletých gymnázií či konzervatoří, 

 nebo v 1. pololetí posledního ročníku (dále průměr_9) a ve 2. pololetí předposledního ročníku (dále průměr_8) 

základního vzdělávání v případě, že žák ukončil základní vzdělávání v nižším ročníku než v devátém. 

Hodnocení prospěchu ze základního vzdělávání 
Body_za_prospěch = (1-průměr_9/10) + (0,001-průměr_8/10000) 

Maximálně tak lze za prospěch získat 0,900900 bodu. 

Způsob sestavení pořadí uchazečů1 
Ze všech uchazečů, kteří prospějí u přijímacích zkoušek, se sestaví pořadí podle součtu bodů z přijímací zkoušky, 

bodů za prospěch a bodů za vynikající umístění v soutěžích (lepší umístění mají uchazeči s vyšším součtem bodů). 

V případě rovnosti součtu bodů rozhodnou o lepším umístění pomocná kritéria v tomto pořadí: 
1. vyšší počet bodů za umístění v soutěžích, 

1. vyšší počet bodů z testu z matematiky, 

2. vyšší počet bodů z otevřených úloh v testu z matematiky, 

3. vyšší počet bodů z otevřených úloh v testu z českého jazyka, 

4. vyšší počet bodů z úloh s nejvyšším maximálním počtem bodů v testu z matematiky, 

5. postupně vyšší počty bodů z úloh s nižšími maximálními počty bodů v testu z matematiky, 

6. vyšší počet bodů z úloh s nejvyšším maximálním počtem bodů v testu z českého jazyka, 

7. postupně vyšší počty bodů z úloh s nižšími maximálními počty bodů v testu z českého jazyka, 

8. lepší průměrný prospěch z M a Čj v 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání, 

9. lepší průměrný prospěch z M a Čj ve 2. pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání, 

10. postupně vyšší počet bodů z 1., 2., 3., … úlohy v testu z matematiky, 

11. postupně vyšší počet bodů z 1., 2., 3., … úlohy v testu z českého jazyka. 

V tomto pořadí budou uchazeči přijati do počtu 60. 

                                                           
1 U uchazeče, který v souladu s právními předpisy (podle §20 odst. 4 školského zákona) nekoná test z českého jazyka, se k určení jeho pořadí použije 

tzv. redukované pořadí. Tj. jeho výsledné pořadí bude rovno jeho pořadí v testu z matematiky. Při rovnosti bodů v testu z matematiky se při tvorbě 

redukovaného pořadí použijí zde uvedená pomocná kritéria č. 3, 5, 6 a 11. Znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v oboru vzdělání škola 

u tohoto uchazeče ověří rozhovorem. Pokud uchazeč požadované znalosti českého jazyka neprokáže, nebude přijat. 



Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 
Řezníčkova 451, 547 01 Náchod 

Tel./Fax/Záznamník: +420 491 423 243  E-mail: sekretariat@gymnachod.cz 

http://www.gymnachod.cz 

Č. j.: 8/2020 

Spis. zn: 2/2020/PŘ-Č 

Vyřizuje: Pavel Škoda 

V Náchodě 29. května 2020 

Věc: Výzva k nahlédnutí do spisu 

Vážená paní, 

upozorňuji Vás, že jako zákonný zástupce výše uvedeného účastníka řízení, nar. , trvale bytem 

, máte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení výše 

jmenovaného uchazeče do 1. ročníku Jiráskova gymnázia Náchod obor 79-41-K/41 Gymnázium vyjádřit 

k podkladům rozhodnutí. 

Seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim můžete dne 16. června 2020 od 9:00 do 11:00 

v sekretariátu školy na adrese Řezníčkova 451, Náchod. 

Upozornění 

Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 

 Pavel Škoda 

 ředitel Jiráskova gymnázia, 

 Náchod, Řezníčkova 451 

 ______________________________________ Zde odstřihněte ______________________________________  

Návratka 
Tuto návratku doručte do školy pouze v případě Vašeho přijetí ke studiu, a to spolu se zápisovým 

lístkem. 

Na základě informací o předchozím studiu a s přihlédnutím k možnostem školy Vám nabízíme následující 

kombinaci jazyků (u jazyků před a za lomítkem ponechte pouze vybraný jazyk, ten druhý škrtněte). 

1. jazyk1: anglický jazyk / německý jazyk (jazyk, ve kterém budete pokračovat ze ZŠ) 

2. jazyk: a) německý jazyk / anglický jazyk  b) španělský jazyk  

 c) francouzský jazyk  d) ruský jazyk  

U 2. jazyka vyznačte číslicemi 1 až 4 pořadí tak, že 1 bude u jazyka, který byste si přáli nejvíce, a 4 u jazyka, 

který chcete nejméně. U každého z jazyků zhodnoťte stupeň pokročilosti písmenem Z (začátečník), M (mírně 

pokročilý), P (pokročilý). 

 Ve třídě bych chtěla být s:  
 Uveďte pouze 1 jméno. On musí zároveň uvést Vás. 

E-mail, na který chci zasílat informace ke studiu:  _________________  

 ______________________________________ Zde odstřihněte ______________________________________  

Informační schůzka s přijatými žáky se z důvodu rizika COVID-19 NEKONÁ. 
(Rozdělení do tříd, přidělený cizí jazyk, seznam potřebných učebnic, přihlášku ke školnímu stravování atd., 

to vše najdete na našich webových stránkách www.gymnachod.cz a ve Vámi výše uvedené e-mailové schránce). 

Děkujeme za pochopení. 

                                                           
1 V případě malého počtu žáků s 1. jazykem německým si škola vyhrazuje právo tento jazyk neotevřít a přidělit všem žákům jako 1. cizí 

jazyk angličtinu. Upozornit rodiče na to, že německý jazyk jako 1. cizí jazyk nemusí mít na střední škole návaznost bylo povinností ZŠ 

při nabídce tohoto jazyka. 

Uchazeč, účastník řízení:  

Zákonný zástupce: 

 Vážená paní 
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