
 

 

 

Seznam přijatých uchazečů přijímacího řízení  
 

4leté gymnázium – obor Gymnázium 79-41-K/41 

 

 
V souladu s § 60g školského zákona potvrdí přijatý/á uchazeč/ka svůj úmysl vzdělávat se na 

gymnáziu odevzdáním zápisového lístku řediteli uvedeného gymnázia, a to nejpozději do 10 

pracovních dnů (14.8.2020) ode dne, kdy bylo uchazeči/uchazečce oznámeno zveřejněním seznamu 

uchazečů pod přiděleným registračním číslem rozhodnutí o přijetí ke vzdělání.  

Nepotvrdí-li uchazeč/ka nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče/uchazečky odevzdáním 

zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky 

rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělání v dané střední škole. Nezletilého uchazeče/nezletilou 

uchazečku zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý/á procesní způsobilost. Tento 

seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem byl zveřejněn dne 3.8.2020 na 

https://www.jahu-prigo.cz/vysledky-prijimacich-zkousek//. Zápisový lístek je nutné odeslat 

doporučeně poštou na adresu školy, Jazykové a humanitní GYMNÁZIUM PRIGO, s.r.o., 

Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava. Popřípadě odevzdávejte osobně na studijním oddělení 

školy. Vzor zápisového lístku obdrží uchazeč poštou spolu s písemným vyrozuměním o přijetí. 

Zápisový lístek si uchazeč vyzvedne na své základní škole. 

 

Pořadí Registrační 

číslo 

Bodové 

ohodnocení 

Přijat na 

základě 

přijímacích 

zkoušek 

1. 204103 100 ANO 

2. 204104 100 ANO 

 

Nepřijatým uchazečům zašle škola v zákonné lhůtě rozhodnutí o nepřijetí s poučením. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Petr Ptáček, Ph.D., MBA 

ředitel školy 

  



 

 

 

V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče podle stanovených kritérií: 

 

a) splnění povinné účasti na státní části přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka 

(maximálně 50 bodů z didaktického testu z matematiky a maximálně 50 bodů 

z didaktického testu z českého jazyka);  

b) celkový maximální možný počet bodů, který uchazeč může získat, je 100  

c) celkový minimální počet bodů pro přijetí ke vzdělávání je stanoven na 50 bodů pro obor 

vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium. 

 

V souladu s ust. § 60 odst. 3 školského zákona ředitel školy rozhoduje následovně: 

 

a) u všech oborů platí, že splní-li uchazeč alespoň jedno z kritérií uvedených v bodech 1-8), 

obdrží do bodového hodnocení přijímací zkoušky 100 bodů. Pokud nesplní uchazeč 

alespoň jedno z kritérií uvedených v bodech 1-8), pak obdrží tolik bodů, kolik činil součet 

bodů, které získal za oba testy v jednotné (státní) přijímací zkoušce. 

b) Pokud uchazeč nedosáhne minimální hranici 50 bodů pro obor vzdělávání 79-41-K/41 

Gymnázium, která je stanovena, nesplnil podmínky přijímacího řízení a ke vzdělávání není 

přijat.  

 

Kritéria pro prominutí školní přijímací zkoušky – 4leté gymnázium: 

 

1) průměrný prospěch ze všech předmětů v osmé a deváté (dokládá se pouze prospěch za 

první pololetí) třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,4 

2) průměrný prospěch ze všech předmětů v osmé nebo deváté (dokládá se pouze prospěch 

za první pololetí) třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,3  

3) průměrný prospěch alespoň ze 2 dále uvedených předmětů (Český jazyk, Anglický 

jazyk nebo Dějepis) v deváté (dokládá se pouze prospěch za první pololetí) třídě ZŠ 

nepřekročil hodnotu 1,1 a celkový prospěch ze všech předmětů v osmé a deváté 

(dokládá se pouze prospěch za první pololetí) třídě není větší než 1,7 

4) umístění na 1. – 5. místě v krajském nebo okresním kole matematické, chemické, 

fyzikální, zeměpisné nebo astronomické olympiády, případně olympiády v českém 

jazyce, ev. ekvivalentní soutěži vyhlašovaných MŠMT, kraji nebo školami (např. 

Matematický klokan, Bobřík informatiky aj.) 

5) složení certifikované jazykové zkoušky z anglického, německého nebo španělského 

jazyka v úrovni A2 a vyšší (např. KET, PET, FIN in DEUTSCH 2, FLYERS) 

6) na podkladě aktuálního a doloženého členství v Mense ČR (hodnota IQ je vyšší nebo 

rovna 130) 

7) umístění v prvních 30 % pořadí v Logické olympiádě organizované Mensou ČR v 

krajském kole alespoň jedenkrát v průběhu studia na základní škole 

8) na podkladě rozhodnutí ředitel Jazykového a humanitního GYMNÁZIA PRIGO na 

základě správního uvážení o uznání typově ekvivalentních nebo podobných úspěchů 

uvedených v bodě 4) a 5) hodných zvláštního zřetele. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Na základě bodového hodnocení, které uchazeč získá, se sestaví Pořadí uchazečů od nejlepšího 

po nejhorší výsledek. Primárním kritériem pro řazení uchazečů je počet dosažených bodů. Při 

shodě bodového ohodnocení je jako sekundární kritérium použit průměrný prospěch dle bodu 

1) zaokrouhlený na dvě desetinná místa. Ke studiu budou přijati ti žáci, kteří získali alespoň 

minimální počet bodů pro dané kolo a umístí se v intervalu od 1. místa po místo, které odpovídá 

pořadí uchazeče, který se umístil v pořadí jako poslední v rámci zbývající kapacity pro 3. kolo 

přijímacího řízení pro daný obor vzdělávání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Petr Ptáček, Ph.D., MBA 

ředitel školy 

 


