
Kritéria přijímacího řízení na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 
pro školní rok 2016/2017 

I. Čtyřleté studium: obor 79–41-K/41 Gymnázium 

1. Uchazeči, kteří si podají přihlášku ke studiu v 1. kole, budou přijímáni podle výsledků vzdělávání ve 2. 
pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ na základě přijímacího pohovoru, ke kterému budou pozváni 
písemně do 31. 3. 2016, a na základě centrálně zadávaných písemných přijímacích zkoušek. Uchazeč bude 
přijat ke studiu bez písemných přijímacích zkoušek, pokud dosáhne v obou sledovaných obdobích prospěchu 
s vyznamenáním.  

2. Uchazeči, kteří si podali přihlášku ke studiu v 1. kole a nesplní kritérium pro přijetí bez přijímacích zkoušek, 
budou přijímáni podle výsledků centrálně zadávaných přijímacích zkoušek a na základě přijímacího 
pohovoru. Uchazeči obdrží písemnou pozvánku k přijímacím zkouškám do 31. 3. 2016. 

3. Přijato bude maximálně 96 uchazečů. 

II. Šestileté studium: obor 79–41-K/61 Gymnázium 

1. Uchazeči, kteří si podali přihlášku ke studiu v 1. kole, budou přijímáni podle výsledků vzdělávání ve 2. 
pololetí 6. ročníku a 1. pololetí 7. ročníku ZŠ na základě přijímacího pohovoru, ke kterému budou pozváni 
písemně do 31. 3. 2016, a na základě centrálně zadávaných písemných přijímacích zkoušek. Uchazeč bude 
přijat ke studiu bez centrálně zadávaných přijímacích zkoušek, pokud dosáhne v obou sledovaných obdobích 
prospěchu s vyznamenáním. Splní-li toto kritérium více než 27 žáků, budou všichni konat centrálně 
zadávané přijímací zkoušky.  

2. Uchazeči, kteří si podali přihlášku ke studiu v 1. kole a nesplní kritérium pro přijetí bez centrálně zadávaných 
přijímacích zkoušek, budou přijímáni podle výsledků centrálně zadávaných přijímacích zkoušek a na základě 
přijímacího pohovoru. 

3. Přijato bude maximálně 32 uchazečů. 

Druhé kolo a další kola přijímacího řízení v kterémkoliv z oborů studia se konají pouze v případě, že nebude 
naplněn počet uchazečů přijatých v prvním kole. Platí stejná kritéria přijímacího řízení a všichni uchazeči konají 
přijímací zkoušku. 

III. Oba typy studia 

1. Pro oba typy studia se přijímání do prvního ročníku vzdělávání řídí § 20, 59, 60, 61 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou č. 394 
ze dne 17. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci 
přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.  



2. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami se upravuje přijímací řízení na základě doporučení 
školského poradenského zařízení. Doporučení se předkládá s písemnou žádostí zákonného zástupce 
společně s přihláškou ke studiu řediteli školy. 

3. Uchazeči, kteří splní podmínky pro přijetí bez centrálně zadávaných písemných přijímacích zkoušek, mohou 
tyto zkoušky vykonat nepovinně. Výsledek se v tomto případě do přijímacího řízení nezahrnuje. 
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