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Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 

se sídlem Talichova 824, 266 01  Beroun 2 

tel.: +420 311 623 435, +420 311 621 232, fax: +420 311 623 435 

e-mail: lidinsky@gymberoun.cz,  IČ: 47558407,  č.ú. u KB 775 711 0297/0100  

            
č.j. GJB 0054/2022 

 

V Berouně dne 28.1.2022 

 

Podmínky přijímacího řízení pro uchazeče o obor KKOV 79-41-K/81 na Gymnáziu Joachima 

Barranda Beroun ve školním roce 2021-2022. 

  

Přijímací zkoušky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších novel (Školský zákon). Detaily 

postupu při organizaci i hodnocení upravuje vyhláška MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke 

střednímu vzdělávání ve znění dalších novel.  
 

Průběh přijímacího řízení ve školním roce 2021 – 2022 

Uchazeč o studium na střední škole s maturitní zkouškou koná jednotnou přijímací zkoušku.  

Do oboru vzdělávání KKOV 79-41-K/81 (osmileté studium) budou přijímáni uchazeči, kteří ukončí 

úspěšně 5. ročník základní školy. Škola bude přijímat jednu studijní třídu, t.j. 30 studentů.   

Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku formou didaktických testů z předmětů: český 

jazyk a literatura a matematika. Tyto testy připravuje a hodnotí Centrum pro zjišťování výsledků 

vzdělávání a vycházejí z platných pedagogických dokumentů, tj. z příslušných vzdělávacích oblastí 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

Žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě. Povolenými pomůckami při konání 

testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky 

navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či 

matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek zakázané. 

 

Časový harmonogram pro 1. a 2. termín (úterý a středa 19. a 20. dubna 2022) 

8.15   dostavte se do budovy školy 

8:30 – 8:45   začátek administrace zkoušky v učebně 

8:45 – 9:55  test z matematiky 

9.55 – 10.00  závěrečná administrace v učebně 

10:50 – 11:05   administrace zkoušky v učebně 

11:05 – 12:05  test z českého jazyka a literatury 

12.05 – 12.10  závěrečná administrace v učebně 

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení 

školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů prodloužen v souladu 

s informacemi uvedenými v doporučení.  

 

Kritéria přijímacího řízení stanovené ředitelem ve školním roce 2021 – 2022 

Ředitel hodnotí uchazeče v přijímacím řízení dle § 60d zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Uchazeč může v přijímacím řízení získat nejvýše 110 bodů, dle získaných bodů bude sestaveno pořadí pro 

přijetí ke studiu. Body se získávají takto: 

a) za výsledky v testech z českého jazyka a literatury a matematiky lze získat maximálně 100 bodů, tj. 

50 bodů z každého testu 

b) za známky z předmětů český jazyk a matematika na vysvědčení v pololetí 5. ročníku základní 

školy lze získat maximální počet 10 bodů. Prospěch bude zohledněn v celkovém hodnocení 

takto: za dvě výborné (jedničky) z ČJ a MAT 10 bodů, za jednu výbornou a jednu 

chvalitebnou 8 bodů, jinak 0 bodů.  
c) V případě stejného celkového součtu bodů více uchazečů budou rozhodovat nejprve lepší výsledky 

uchazeče v soutěžích (MO Z5, Matematický klokan – kategorie Klokánek - výsledky v soutěžích je 

třeba doložit diplomem, nebo zápisem na přihlášce ke studiu potvrzeném ředitelem ZŠ) a poté lepší 

výsledek z testu z českého jazyka. 
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Registrační číslo uchazeče 

Registrační číslo je podle § 15 odst. 2) vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb., přiděleno uchazeči ve škole v den 

konání přijímací zkoušky před jejím zahájením. Pod tímto číslem budou zveřejněny výsledky uchazeče v 

pořadí uchazečů v přijímacím řízení na webových stránkách školy www.gymberoun.cz a nástěnce v budově 

školy ve čtvrtek 28. dubna 2022. Přijatí uchazeči budou zveřejněni až po nahlížení do spisu dle § 38 

zákona č. 500/ 2004 Sb. (Správní řád). 
Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle ředitel neprodleně rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí 

o přijetí ke studiu se podle zákona č. 561/2004 Sb. nezasílají.  

 

Zápisový lístek 

Zákonní zástupci přijatých uchazečů musí potvrdit zájem o studium v dané střední škole odevzdáním 

zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jejich přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 

pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí podle § 60g z. č. 561/2004 Sb.  

Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve 

střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke 

vzdělávání v dané střední škole.  

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový 

lístek na škole, kde byl přijat na základě vydání nového rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí. (Prosíme zákonné 

zástupce přijatých uchazečů, kteří nevyužijí možnosti přijetí, aby informovali neprodleně školu).  

 

Nahlížení do spisu 

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824, Vám 

sděluje, že dle ustanovení §36 odst. 3) zákona č. 500/ 2004 Sb. (Správní řád) máte před vydáním rozhodnutí 

možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí ke vzdělávání ve střední škole.  

Využijete-li tohoto práva, můžete tak učinit v ředitelně (I. patro č. 213) Gymnázia Joachima Barranda, 

Beroun, Talichova 824 v termínu: pátek 29. dubna 2022 od 10:30 do 12:30 hod. – 8leté studium 

 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o nepřijetí  

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání podle § 60e odst. 3) z. č.561/2004 Sb. ve lhůtě 3 pracovních 

dnů od jeho doručení.  

Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu,  

Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to podáním učiněným u ředitele střední školy, která rozhodnutí vydala 

(Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824, 266 01 Beroun).  Rozhoduje se ve smyslu §81 - §93 

z.č. 500/2004 Sb. (Správní řád). 

 

Další informace 

- Rozdělení uchazečů do jednotlivých učeben pro jednotnou přijímací zkoušku bude zveřejněno 

na nástěnce v budově školy v den konání 

- Před konáním zkoušky škola zveřejní na www.gymberoun.cz organizační pokyny v souvislosti s 

epidemií koronaviru SARS CoV-2  

- Případné dotazy volejte na 311 623 435, nebo pište lidinsky@gymberoun.cz 

 
 

 

--------------------------------- 

Mgr. Stanislav Lidinský 

                          ředitel školy 
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