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Přijímací řízení 2022 (kritéria) 
 

(pro školní rok 2022 / 2023) 
 
 

OSMILETÉ STUDIUM 
 

Pro přijetí ke vzdělávání na Gymnáziu v Lovosicích, studijní obor Gymnázium, 79 41 K/81 pro 
školní rok 2022 / 2023 jsou rozhodující získané body ze všech níže uvedených částí. 

Tyto body budou uděleny dle následujících pravidel: 

A) Výsledky na základní škole   
Za průměrný prospěch z profilových předmětů (ČJL, AJ/NJ, M, VL, PŘ) na výpisu vysvědčení za 

první pololetí z 5. třídy základní školy. 
1 bod za každých 0,01 pod průměr 2,50 (150 bodů za prospěch 1,0). Celkem nejvýše 150 bodů 

 
B) Prémie za soutěže 

Za soutěže (umístění v okresním a vyšším kole)  1. 2.-3.  4.-5.  6.-10. 11.-15. místo 
POZOR! Pouze oficiální předmětové MŠMT  80 60  40  20 10 bodů 
(MO, Pythagoriáda, Matematický klokan aj.) 
 
Každá soutěž se započítává pouze jednou (nejlepší výsledek za dobu školní docházky), za 
jiné než oficiální předmětové soutěže MŠMT se žádné body nezapočítávají!  

 
C) Výsledky jednotných přijímacích testů z předmětů Matematika, Český jazyk a literatura  

 
Z předmětů (Český jazyk a literatura uchazeč vykoná písemný test, když maximální počet bodů 

z testu činí 50 bodů. Z předmětu Matematika uchazeč vykoná test, když maximum činí také 50 bodů. 
Sečte se výsledné skóre z testu z ČJL + skóre z M, tento výsledek se vynásobí deseti.  

Maximum je tedy: (50 + 50) x 10. Celkem je možno získat 500 + 500 = 1.000 bodů. 
 

Do celkového hodnocení se započte celkový bodový zisk dle bodů: 
A) výsledky na ZŠ + B) soutěže + C) výsledky přijímacích testů. 
 

Přijati budou:  všichni úspěšní uchazeči na základě pořadí podle celkového počtu bodů až do 
celkového počtu 30 přijatých (včetně případných odvolání). Pokud bude z důvodu 
omluvené neúčasti nutno uskutečnit náhradní termín, může být počet přijatých 
uchazečů snížen s ohledem na počet omluvených uchazečů. O přijetí dalších 
uchazečů pak bude rozhodnuto dle výsledků v náhradním termínu. 

 
 
 
v Lovosicích, dne 31. ledna 2022    Mgr. Marek Bušek, ředitel školy 


