
Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, 
příspěvková organizace 

Ředitel Gymnázia Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 

vyhlašuje v souladu s § 60f odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) další kolo přijímacího 

řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků do následujícího oboru vzdělání pro školní 

rok 2021/2022: 

obor 79-41-K/41 Gymnázium  – pro žáky 9. tříd ZŠ 

Termín pro podání přihlášky ke vzdělávání:  

Od 8. června  do 16. června 2021. 

Přihlášky přijímá ředitel školy denně od 7:00 do 15:00, 11. června do 13.00 hodin. 

Počet volných míst: 5 

Kritéria přijímacího řízení:  
1. Přijímací zkoušky se nekonají. 
2. Uchazeči budou seřazeni podle prospěchu dosaženého na vysvědčení za první 

pololetí 8. třídy, podle celkového počtu dosažených bodů při jednotné přijímací 
zkoušce, kterou vykonali v rámci prvního kola přijímacího řízení v květnu 2021,  
a dle dalších kritérií,  a to podle níže uvedených zásad:  

 
Jednotná zkouška matematika      maximálně 50 bodů 
jednotná zkouška český jazyk      maximálně 50 bodů 
Prospěch na pololetním vysvědčení 8. tř. základní školy   maximálně 45 bodů * 
První místo v celostátním kole soutěže  
vyhlašované MŠMT ve šk. roce 2019/2020                               5 bodů  

Maximálně možný celkový počet získaných bodů               150 bodů 
 
V případě stejného celkového počtu získaných bodů rozhoduje počet bodů za prospěch na pololetním 
vysvědčení 8. třídy ZŠ, pak počet bodů získaných za přijímací zkoušku z matematiky, poté počet bodů 
získaných za přijímací zkoušku z českého jazyka. 
 
* Posuzován je prospěch na vysvědčení za 1. pololetí z 8. třídy ZŠ; žáci, kteří mají na vysvědčení 
studijní průměr 1,00, získávají plný počet 45 bodů. Za každou dvojku se odečítají 2 body, za každou 
trojku 3 body, za každou čtyřku 5 bodů. 
 
Poznámka: V případě, že uchazeč jednotnou zkoušku v květnu 2021 neabsolvoval, vykoná obdobnou 
srovnatelnou zkoušku dle zadání ředitele školy. 

 
 
 

 

V Bohumíně dne 7. června 2021                  PaedDr. Miroslav Bialoň, v. r. 
                   ředitel školy 


