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1. Bodové hodnocení prospěchu ze střední školy - lze získat maximálně 40 bodů 
 

Započítává se průměrný prospěch za koncová vysvědčení 1., 2., 3. ročníku a pololetní 
vysvědčení 4. ročníku střední školy, resp. posledních čtyř ročníků víceletých středních škol. 

 

Průměrný prospěch 1. – 4. ročník 
koncová vysvědčení 1.-3.roč. a pololetní 4.roč. 

1, 00 – 1, 25 10 bodů 

1, 26 – 1, 50 8 bodů 

1, 51 – 2, 00 6 bodů 

2, 01 – 2, 50 4 bodů 

2,51 a více 0 bodů 

Maximální počet bodů 40 

 

2. Bodové hodnocení - přijímací test 
Biologie – 40 otázek za každou správnou odpověď - 1 bod 

Maximální počet .............. 40 bodů 

 

3. Bodové hodnocení za mimoškolní aktivity studentů – lze získat maximálně 40 bodů 
 

I. SOUTĚŽE 
Hodnotí se účast v soutěžích garantovaných MŠMT v průběhu středoškolského studia, 
resp. v posledních čtyřech letech studia na víceletých gymnáziích, doložených 
certifikátem o účasti 

 
1) Středoškolská odborná činnost (SOČ) – oficiálně vyhlášená MŠMT (při účasti ve 

více kolech se započítává pouze účast v nejvyšším kole) 
• krajské kolo – 5 bodů za účast (1. - 3. místo – 10 bodů) 
• celostátní kolo – 10 bodů za účast (1. - 3. místo – 15 bodů) 
• mezinárodní kolo – 15 bodů (1. – 3. místo 20 bodů) 

 

2)  Olympiády – olympiády oficiálně vyhlášené MŠMT (při účasti ve více kolech se 
započítává pouze účast v nejvyšším kole) 
• krajské kolo – 5 bodů za účast (1. - 3. místo – 10 bodů) 
• celostátní kolo – 10 bodů za účast (1. - 3. místo – 15 bodů) 
• mezinárodní kolo – 15 bodů (1. – 3. místo 20 bodů) 
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II. JAZYKOVÉ ZKOUŠKY 
Jazykové certifikáty dokladující znalost některého z uvedených světových jazyků na 
úrovni C1 a C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (ne za 
maturitu z jazyka) 

• 10 bodů – angličtina 
• 5 bodů – němčina, francouzština, španělština 

 

III. PUBLIKACE 
Publikace v odborném časopise se vztahem k oboru studia 

• jedna publikace 5 bodů, za tuto aktivitu celkem maximálně 10 bodů 
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