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Čj. IUV/14/2018/Ko 

1. Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední 
škole pro školní rok 2019/2020 

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) ředitelka IUVENTAS - 
Soukromé gymnázium a Střední odborná škola, s.r.o., 

vyhlašuje 

 

první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy do následujících oborů vzdělání dané 
formy vzdělávání pro školní rok 2019/2020 

kód oboru název oboru 
forma 
vzdělávání  

79-41-K/41 
Gymnázium - všeobecné denní 

ŠVP IUVENTAS 

79-41-K/81 
Gymnázium - všeobecné denní 

ŠVP IUVENTAS 

79-41-K/41 
Gymnázium - všeobecné dálkové 

ŠVP IUVENTAS 

78-42-M/03 
Pedagogické lyceum denní 

ŠVP IUVENTAS 

78-42-M/04 
Zdravotnické lyceum denní 

ŠVP IUVENTAS 

78-42-M/05 
Přírodovědné lyceum denní 

ŠVP IUVENTAS 

2. Informace o stanovení zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání jako 
předpokladu přijetí ke vzdělávání ve střední škole 

V souladu s § 59 odst. 1 školského zákona je předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole 
splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání, pokud je stanovena. 

Podmínka zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání je stanovena v souladu s nařízením 
vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, 
v platném znění, v případě oborů vzdělávání 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum. 

Uchazeči, kteří nedoloží splnění podmínky zdravotní způsobilosti, nebudou přijati. 

3. Jednotná přijímací zkouška 

 

V souladu s § 60 odst. 5 školského zákona, v platném znění, se v přijímacím řízení v níže uvedených 
oborech vzdělání koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen 
"jednotná zkouška"), 
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kód oboru název oboru 
forma 
vzdělávání 

jednotná 
zkouška 

79-41-K/41 
Gymnázium - všeobecné denní 

koná se 

ŠVP IUVENTAS 

79-41-K/81 
Gymnázium - všeobecné denní 

koná se 

ŠVP IUVENTAS 

79-41-K/41 
Gymnázium - všeobecné dálkové 

koná se 

ŠVP IUVENTAS 

78-42-M/03 
Pedagogické lyceum denní 

koná se 

ŠVP IUVENTAS 

78-42-M/04 
ŠVP IUVENTAS 

Zdravotnické lyceum denní 
koná se 

78-42-M/05 
Přírodovědné lyceum denní 

koná se 

ŠVP IUVENTAS 

 

Jednotná zkouška se koná ve dvou termínech a je MŠMT stanovena na tyto dny: 
 
1. termín: 12. dubna 2019 pro čtyřleté obory vzdělání, 
  16. dubna 2019 pro obory osmiletých gymnázií 
 
2. termín: 15. dubna 2019 pro čtyřleté obory vzdělání, 
  17. dubna 2019 pro obory osmiletých gymnázií 
 
Jednotná zkouška v náhradním termín je MŠMT stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny: 
1. termín 13. května 2019 
2. termín 14. května 2019 

4. Stanovení jednotných kritérií přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob 
hodnocení jejich splnění, stanovení předpokládaného počtu přijímaných uchazečů při 
přijímacím řízení do následujících oborů vzdělávání a forem vzdělávání 

V souladu s § 60 odst. 1 písm. a) školského zákona ředitelka IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední 
odborná škola, s.r.o., stanoví následující. 
 
4.1. Jednotná kritéria přijímání o oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich 

splnění 
 

kód oboru název oboru 
forma 
vzdělávání  

79-41-K/41 
Gymnázium - všeobecné denní 

ŠVP IUVENTAS 

79-41-K/81 
Gymnázium - všeobecné denní 

ŠVP IUVENTAS 

79-41-K/41 
Gymnázium - všeobecné dálkové 

ŠVP IUVENTAS 

78-42-M/03 
Pedagogické lyceum denní 

ŠVP IUVENTAS 

78-42-M/04 
Zdravotnické lyceum denní 

ŠVP IUVENTAS 

78-42-M/05 
Přírodovědné lyceum denní 

ŠVP IUVENTAS 
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V souladu s § 60d odst. 1 školského zákona jsou stanovena pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 
2017/2018 pro uchazeče o přijetí do prvního ročníku uvedených oborů vzdělávání a forem vzdělávání 
následující kritéria. 

4.1.1. Kritérium 1 Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 

V případě oborů vzdělávání 

79-41-K/41 Gymnázium - všeobecné 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 

78-42-M/05 Přírodovědné lyceum 

budou uchazeči hodnoceni takto: 

 Podle vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní 
docházku nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky, tj.  

- podle vysvědčení v prvním pololetí 8. ročníku základní školy (nebo odpovídajícího ročníku, tj. 
předposledního ročníku, základní školy po splnění povinné školní docházky), 

- podle vysvědčení ve druhém pololetí 8. ročníku základní školy (nebo odpovídajícího ročníku, tj. 
předposledního ročníku, základní školy po splnění povinné školní docházky), 

- podle vysvědčení v prvním pololetí 9. ročníku základní školy (nebo odpovídajícího ročníku, tj. 
posledního ročníku, základní školy po splnění povinné školní docházky). 

 Jestliže se uchazeči vzdělávají na víceletém gymnáziu, bude hodnocen podle výsledku 
prospěchu 

- v prvním pololetí ročníku odpovídajícímu 8. ročníku základní školy, 
- ve druhém pololetí ročníku odpovídajícímu 8. ročníku základní školy 
- prvním pololetí ročníku odpovídajícímu 9. ročníku základní školy. 

 Uchazeči, kteří získali nebo získají základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, 
budou hodnoceni podle výsledků prospěchu 

- v prvním pololetí předposledního ročníku základní školy, 
- ve druhém pololetí předposledního ročníku základní školy, 
- prvním pololetí posledního ročníku základní školy. 

 Jestliže získali nebo získají základní vzdělání před splněním povinné školní docházky a 
vzdělávají se na víceletém gymnáziu, bude hodnocen podle výsledku prospěchu 

- v prvním pololetí ročníku odpovídajícímu 8. ročníku základní školy, 
- ve druhém pololetí ročníku odpovídajícímu 8. ročníku základní školy, 
- prvním pololetí ročníku odpovídajícímu 9. ročníku základní školy. 

 
V případě oborů vzdělávání 
 

79-41-K/81 Gymnázium - všeobecné 

 
Uchazeči, budou hodnoceni podle výsledků prospěchu  

 v prvním pololetí 4. ročníku základní školy, 

 ve druhém pololetí 4. ročníku základní školy, 

  prvním pololetí 5. ročníku základní školy, 
 
 

V případě všech výše uvedených oborů vzdělávání se známky ze všech jednotlivých vyučovacích předmětů 
v jednotlivých ročnících se sečtou a vydělí celkovým počtem vyučovacích předmětů. Výsledek se 
zaokrouhluje na dvě desetinná místa (jestliže je hraniční číslo, tj. číslo na třetím desetinném místě, v rozmezí 
od 0 do 4, pak se zaokrouhluje dolů; jestliže je hraniční číslo, tj. číslo na třetím desetinném místě, v rozmezí 
od 5 do 9, pak se zaokrouhluje nahoru). 
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Průměrný prospěch na vysvědčení je hodnocen takto: 
 

Bodová stupnice za každé hodnocené pololetí: 

průměr známek 1-1,3 1,31-1,6 1,61-1,9 1,91-2,20 2,21 a výše 

body 20 15 10 5 0 

 
Nejvýše může uchazeč získat za toto kritérium 60 bodů. 
 
4.1.2. Kritérium 2 Výsledky jednotné zkoušky 

V souladu s ustanovením § 60 odst. 5 a § 60b odst. 2 školského zákona musí uchazeči skládat jednotnou 
zkoušku. Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a 
písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.  
Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. 
Přípravu zadání testů na jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů 
zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále „Centrum“) zřízené MŠMT. Způsob zadávání, 
délku trvání a kritéria hodnocení jednotné zkoušky a podmínky organizace jednotné zkoušky stanoví 
prováděcí právní předpis. 
 
Bodové hodnocení uchazečů dosažené v jednotné zkoušce: 
Český jazyk a literatura:  nejvýše 50 bodů 
Matematika:    nejvýše 50 bodů 
 
Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 
62,5 %. 

5. Výpočet počtu bodů získaných při přijímacím řízení 
 

Výpočtový vzorec 
P + JZ = celkový počet bodů v rámci přijímacího řízení  
 
Nejlepší možný výsledek: 
60 + 100 = 160  
 
Legenda: 

  podíl na výsledku přijímacího 
řízení 

P získané body odpovídají průměrnému prospěchu /viz bod 
4.1.1./, nejvýše 15 bodů 

37,5 % 

JZ  získané body v rámci jednotné zkoušky, nejvýše 100 bodů 
/viz bod 4.1.2, nejvýše 100 bodů 

62,5% 

6. Přijetí uchazečů při přijímacím řízení 

Uchazeč, který se nezúčastnil jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení, není přijat.  
Uchazeč, který získá body vyjádřené v záporných číslech, nesplnil podmínky přijímacího řízení a není přijat. 
Uchazeč, který se zúčastnil osobního pohovoru a který získá 0 a více bodů, splnil podmínky přijímacího 
řízení. 
Výkony uchazečů budou posuzovány podle počtu získaných bodů. Rozhodující pro sestavení pořadí 
úspěšnosti v sestupném slova smyslu (nejúspěšnější získá nejvíce bodů) bude celkový počet získaných 
bodů. 
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Uvedený uchazeč je přijat, jestliže se umístí v celkovém pořadí uchazečů takto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Postup v případě rovnosti bodů 
 

V případě rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhodne lepším průměrem prospěchu.  
V případě další rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhodne lepší průměr v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy (nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia). U uchazečů osmiletého gymnázia 
rozhodne o pořadí lepší průměr v 1. pololetí pátého ročníku základní školy. 
V případě další rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhodne nižší součet známek z předmětů český jazyk a 
literatura a matematika za všechna 3. pololetí. 
 

8. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne  31. 10. 2018 

…………………………… 

            Ředitelka školy 

kód oboru název oboru 
forma 
vzdělávání  

Umístění uchazeče v celkovém 
pořadí uchazečů 

79-41-K/41 
Gymnázium - všeobecné denní 1. až 30. místo (včetně) 

ŠVP IUVENTAS 

79-41-K/81 
Gymnázium - všeobecné denní 1. až 20. místo (včetně) 

ŠVP IUVENTAS 

79-41-K/41 
Gymnázium - všeobecné dálkové 1. až 30. místo (včetně) 

ŠVP IUVENTAS 

78-42-M/03 
Pedagogické lyceum denní 1. až 30. místo (včetně) 

ŠVP IUVENTAS 

78-42-M/04 
Zdravotnické lyceum denní 1. až 30. místo (včetně) 

ŠVP IUVENTAS 

78-42-M/05 
Přírodovědné lyceum denní 1. až 30. místo (včetně) 

ŠVP IUVENTAS 

kód oboru název oboru 
forma 
vzdělávání  

Předpokládaný 
počet přijímaných 
uchazečů 

79-41-K/41 
Gymnázium - všeobecné denní 30 

ŠVP IUVENTAS 

79-41-K/81 
Gymnázium - všeobecné denní 20 

ŠVP IUVENTAS 

79-41-K/41 
Gymnázium - všeobecné dálkové 30 

ŠVP IUVENTAS 

78-42-M/03 
Pedagogické lyceum denní 30 

ŠVP IUVENTAS 

78-42-M/04 
Zdravotnické lyceum denní 30 

ŠVP IUVENTAS 

78-42-M/05 
Přírodovědné lyceum denní 30 

ŠVP IUVENTAS 


