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Čtyřleté studium: 
 
1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku (max. 48 bodů). 

Body za prospěch v předmětu matematika a český jazyk a literatura za každý předmět: 
• Za prospěch výborný    3 body za každý předmět. 
• Za prospěch chvalitebný  1 bod za každý předmět. 
• Za prospěch dobrý   minus 1 bod za každý předmět. 
• Za prospěch dostatečný  minus 20 bodů za každý předmět. 
Body za průměrný prospěch za každé pololetí: 
• Za průměrný prospěch 1,00  10 bodů za každé pololetí. 
• Za průměrný prospěch 2,20  0 bodů za každé pololetí. 
• Za průměrný prospěch mezi hodnotami 1,00 a 2,20 body menší hodnotě 10 bodů a větší hodnotě 0 bodů za každé 

pololetí úměrně k průměrnému prospěchu. 
• Za prospěch horší než 2,20 záporné body za každé pololetí úměrně k průměrnému prospěchu. 
 

2. Body za výstupní hodnocení žáka ze základní školy. Nejvýše 40 bodů: 
• Žák má všechny kompetence ke vzdělávání na gymnáziu  40 bodů 
• Žák má většinu kompetencí ke vzdělávání na gymnáziu  30 bodů 
• Žák má pouze některé kompetence ke vzdělávání na gymnáziu 20 bodů 
• Žák nemá žádné kompetence ke vzdělávání na gymnáziu    0 bodů 
Poznámka: Jedná se o kompetence k učení, komunikativní, k řešení  problémů, sociální a personální, občanské, pracovní. 
 

3. Body za výsledky v soutěžích a olympiádách v předmětech: český jazyk, cizí jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, 
zeměpis, dějepis, výpočetní technika. Za účast v okresním kole každé soutěže 10 bodů, za umístění v okresním kole do 3. místa 
dalších 10 bodů za každé umístění. Celkem za soutěže však nejvýše 60 bodů. 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Osmileté studium: 
 
1.  Výsledek písemné přijímací zkoušky z matematiky (max. 50 bodů). 

Výsledek písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury (max. 50 bodů). 
 
2.  Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení v 1. a 2. pololetí 4. ročníku a v 1. pololetí 5. ročníku (max. 48 bodů). 

Body za prospěch v předmětu matematika a český jazyk a literatura za každý předmět: 
• Za prospěch výborný    3 body za každý předmět. 
• Za prospěch chvalitebný  1 bod za každý předmět. 
• Za prospěch dobrý   minus 1 bod za každý předmět. 
• Za prospěch dostatečný  minus 20 bodů za každý předmět. 
Body za průměrný prospěch za každé pololetí: 
• Za průměrný prospěch 1,00  10 bodů za každé pololetí. 
• Za průměrný prospěch 2,20  0 bodů za každé pololetí. 
• Za průměrný prospěch mezi hodnotami 1,00 a 2,20 body menší hodnotě 10 bodů a větší hodnotě 0 bodů za každé 

pololetí úměrně k průměrnému prospěchu. 
• Za prospěch horší než 2,20 záporné body za každé pololetí úměrně k průměrnému prospěchu. 
 

3. Body za výstupní hodnocení žáka ze základní školy. Nejvýše 40 bodů: 
• Žák má všechny kompetence ke vzdělávání na gymnáziu  40 bodů 
• Žák má většinu kompetencí ke vzdělávání na gymnáziu  30 bodů 
• Žák má pouze některé kompetence ke vzdělávání na gymnáziu 20 bodů 
• Žák nemá žádné kompetence ke vzdělávání na gymnáziu    0 bodů 
Poznámka: Jedná se o kompetence k učení, komunikativní, k řešení  problémů, sociální a personální, občanské, pracovní. 
 

4. Body za výsledky v soutěžích a olympiádách v předmětech: český jazyk, cizí jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, 
zeměpis, dějepis, výpočetní technika. Za účast v okresním kole každé soutěže 10 bodů, za umístění v okresním kole do 3. místa 
dalších 10 bodů za každé umístění. Celkem za soutěže však nejvýše 60 bodů. 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
V Ústí nad Labem 13.1.2010       Ing. Mgr. Michal Šidák  
                 ředitel školy 


