
KKRRIITTÉÉRRIIAA    PPRROO    PPŘŘIIJJEETTÍÍ    DDOO    GGYYMMNNÁÁZZIIAA    VV    KKLLAATTOOVVEECCHH    
(platná pro 1. kolo přijímacího řízení v roce 2022) 

 
Podmínkou přijetí je: 
 
 
 Pro žáky z 9. tříd   

 
Uchazeči budou přijímáni podle pořadí sestaveného ze součtu průměrného 
prospěchu dosaženého na ZŠ za poslední tři pololetí (v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 
v 1. pololetí 9. ročníku) a výsledku jednotných přijímacích testů Cermatu 
z matematiky a českého jazyka. Váha testů je 90 %, váha prospěchu 10 %. 

 
Za testy je možno získat maximálně 100 bodů (50 bodů Čj + 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).  
 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů do tříd čtyřletého studia (z 9. tříd): 60 
    
 
 Pro žáky z 5. a 7. tříd 
 
Uchazeči budou přijímáni podle pořadí sestaveného ze součtu průměrného 
prospěchu dosaženého na ZŠ a výsledku jednotných přijímacích testů Cermatu 
z matematiky a českého jazyka. Váha testů je 90 % a váha prospěchu 10 %   
u šestiletého studia i u osmiletého studia.  
U uchazečů z 5. ročníků se hodnotí prospěch za poslední tři pololetí (v 1. a 2. 
pololetí 4. ročníku a v 1. pololetí 5. ročníku).  
U uchazečů ze 7. ročníků se hodnotí prospěch za poslední tři pololetí (v 1. a 2. 
pololetí 6. ročníku a v 1. pololetí 7. ročníku).  

 
Za testy je možno získat maximálně 100 bodů (50 bodů Čj + 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).  

 

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. 4. a 13. 4. 2022 pro uchazeče z 9. tříd, pro 
uchazeče z 5. a 7. tříd 19. 4. a 20. 4. 2022. 
 
V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS 
CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že 
součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé 
pololetí školního roku 2019/2020. Předloží-li žák takové vysvědčení, bude dvakrát 
započteno vysvědčení z následného pololetí. 
 

V Klatovech dne 10. 1. 2022 

 
 
 
       Mgr. Václav Vogeltanz – ředitel školy 


