
KKRRIITTÉÉRRIIAA    PPRROO    PPŘŘIIJJEETTÍÍ    DDOO    GGYYMMNNÁÁZZIIAA    VV    KKLLAATTOOVVEECCHH    
(platná pro 1. kolo přijímacího řízení roce 2019) 

 
 

Podmínkou přijetí je: 
 
 
A) Pro žáky z 9. tříd   

 
a) Uchazeči budou přijímáni podle pořadí sestaveného ze součtu průměrného 

prospěchu dosaženého na ZŠ v posledních třech pololetích a výsledku 
celostátních testů Cermatu z matematiky a českého jazyka. Váha testů je 2/3. 
Za testy je možno získat maximálně 100 bodů (50 bodů Č + 50 bodů M). 
Za prospěch na ZŠ je možno získat max. 50 bodů (Za součet průměrů 3,00 je 50 bodů, za součet 
průměrů 9,00 je 0 bodů, bodovací škála je lineární).  

b) Podmínkou přijetí je úspěšné ukončení 9. třídy a vysvědčení bez čtyřek.   
 
Předpokládaný počet přijatých uchazečů do tříd čtyřletého studia (z 9. tříd): 60 
    
 
B) Pro žáky z 5. a 7. tříd 
 
a) Uchazeči budou přijímáni podle pořadí sestaveného ze součtu průměrného 

prospěchu dosaženého na ZŠ v posledních třech pololetích a výsledku 
celostátních testů Cermatu z matematiky a českého jazyka. Váha testů je 70% 
u šestiletého studia a 90% u osmiletého studia. 
Za testy je v šestiletém studiu možno získat maximálně 100 bodů (50 bodů Č + 50 bodů M). 
Za prospěch na ZŠ je možno získat max. 42,857 bodů (Za součet průměrů 3,00 je 42,857 bodů, za 
součet průměrů 9,00 je 0 bodů, bodovací škála je lineární).  
Za testy je v osmiletém studiu možno získat maximálně 100 bodů (50 bodů Č + 50 bodů M). 
Za prospěch na ZŠ je možno získat max. 11,111 bodů (Za součet průměrů 3,00 je 11,111 bodů, za 
součet průměrů 9,00 je 0 bodů, bodovací škála je lineární).  

 

b) Uchazeč úspěšně absolvuje 5. resp. 7. ročník zákl. školy s vysvědčením bez 
čtyřek.  
 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů do třídy osmiletého studia (z 5. tříd): 30 
Předpokládaný počet přijatých uchazečů do třídy šestiletého studia (ze 7. tříd): 30 
 
Termíny přijímacích zkoušek jsou 12. a 15. 4. 2019 pro uchazeče z 9. tříd, pro 
uchazeče z 5. a 7. tříd jsou termíny 16. a 17. 4. 2019. 
 

  
 

V Klatovech dne 7. 11. 2018 
 
       RNDr. Jiří Šlégl, řed. školy 


