Kritéria pro přijetí v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
Gymnázium - čtyřleté studium
79-41-K/41
Celkový přehled bodů, které může uchazeč získat:

maximální počet bodů

základní body
test
test
z českého jazyka z matematiky
50
50

vysvědčení
20

pomocné body
úspěšná účast
v soutěžích
10

celkový max. počet
bodů

130

1. Výsledky základního vzdělávání - vysvědčení (max. počet bodů: 2 × 10 bodů = 20 bodů)
Započítává se průměr posledních 2 pololetních vysvědčení uchazeče.
průměr
průměr
průměr

1,00
1,01 – 1,30
1,31 – 1,50

10 bodů
7 bodů
3 body

2. Úspěšná účast v soutěžích (max. počet bodů: 2 × 5 bodů = 10 bodů)
Započítávají se max. 2 nejlepší výsledky dosažené v období od 1. 9. 2019 do 1. 3. 2021 v soutěžích viz Věstník
MŠMT 05/2019 Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2019/20 1.1. Soutěže typu A, 1.1.1. Předmětové
soutěže.
celostátní kolo
krajské kolo
obvodní kolo

1. – 3. místo 5 bodů
1. – 3. místo 3 body
1. – 3. místo 2 body

účast
účast
účast

3 body
2 body
1 bod

Umístění i účast musí být prokazatelně doloženy a předány spolu s přihláškou, nejdéle však do vydání
rozhodnutí.
3. Výsledky jednotných testů
Podmínkou přijetí uchazeče ke studiu je splnění podmínek přijímacího řízení.
Uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, pokud:
získal v testu z českého jazyka a z matematiky v součtu minimálně 40 bodů, tj. 40 % z celkového maximálního
možného počtu 100 bodů (50 bodů ČJ a 50 bodů M).
Počet bodů z jednotlivého testu, jak z matematiky, tak z českého jazyka, nesmí být nižší než 20 bodů.
O pořadí a přijetí studentů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, pak rozhoduje celkový součet získaných
základních a pomocných bodů. V případě rovnosti bodů více uchazečů bude dána přednost uchazeči, který
získal vyšší součet bodů dosažených v jednotných testech z matematiky a z českého jazyka. V případě rovnosti
bodů dosažených v jednotných testech z matematiky a z českého jazyka bude dána přednost uchazeči, který
získal vyšší počet bodů v jednotném testu z matematiky, při rovnosti pak uchazeči, který získal vyšší počet
bodů za výsledky vzdělávání a dále za úspěšnou účast v soutěžích.

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České
republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška
z českého jazyka (vzdělávací obor Český jazyk a literatura). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro
vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem. Pokud uchazeč neprokáže znalost, která je nezbytná pro
vzdělávání, nesplnil kritéria pro přijetí ke vzdělávání.
Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka a literatury, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů
zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů, na základě všech
ostatních kritérií přijímacího řízení.
Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se
před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, a to i když se v nich vzdělávali jen část
školního roku.

Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena 1 třída čtyřletého studia s maximálním počtem 30 žáků.
Právní předpisy, z nichž uvedená kritéria vycházejí:
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním., základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění
vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění

V Praze dne 29. 1. 2021

Mgr. Tomáš Hušek, v. r.
ředitel školy

