Přijímací řízení pro školní rok 2021 - 2022 - první kolo
Podle § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitel školy
kritéria pro přijetí v přijímacím řízení pro školní rok 2021 – 2022:
Uchazeči konají jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky. Zkoušku zajišťuje Centrum
pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (dále jen Centrum).
Čtyřleté studium, kód oboru: 79-41-K/41, název oboru: Gymnázium
V přijímacím řízení uchazeč získává body:
− za vysvědčení z předcházejícího vzdělávání, viz kritéria hodnocení
− za výsledky testů z českého jazyka a literatury a z matematiky, které uchazeč vykoná v rámci jednotné
zkoušky, viz kritéria hodnocení
Pokud bude počet přijatých přihlášek ke vzdělávání nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů
(tj. 30), může ředitel školy do 8. 3. 2021 rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky.
Testy sestavuje a vyhodnocuje Centrum.
U uchazeče, který postupuje dle § 20 odst. 4 školského zákona, ověří škola v souladu s § 60b, odst. (5) znalost českého
jazyka ohodnoceným rozhovorem s celkovým hodnocením: vyhovující, nevyhovující. Ve spolupráci s Centrem vytvoří
škola redukované hodnocení, které se použije pro zařazení tohoto uchazeče do výsledného pořadí.
V případě, že má více uchazečů stejný počet bodů, je jejich pořadí stanoveno podle dalších kritérií – viz kritéria
hodnocení.
Pro přijetí je rozhodující celkový počet bodů dosažených v přijímacím řízení.
Uchazeč musí celkem získat alespoň 5 bodů za vysvědčení z předcházejícího vzdělávání a alespoň 25 bodů
z testů Centra.
Uchazeč, který postupuje dle § 20 odst. 4 školského zákona, musí navíc prokázat znalost českého jazyka
v ohodnoceném rozhovoru s celkovým hodnocením vyhovující.
Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků
hodnocení přijímacího řízení.
Termíny jednotných zkoušek: 12. dubna 2021, 13. dubna 2021
náhradní termín: 12. a 13. května 2021
Stanovení pořadí a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů: nejpozději 30. dubna 2021
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30
Osmileté studium, kód oboru: 79-41-K/81, název oboru: Gymnázium
V přijímacím řízení uchazeč získává body:
− za vysvědčení ze ZŠ, viz kritéria hodnocení
− za výsledky testů z českého jazyka a literatury a z matematiky, které uchazeč vykoná v rámci jednotné
zkoušky, viz kritéria hodnocení
Testy sestavuje a vyhodnocuje Centrum.
U uchazeče, který postupuje dle § 20 odst. 4 školského zákona, ověří škola v souladu s § 60b, odst. (5) znalost českého
jazyka ohodnoceným rozhovorem s celkovým hodnocením: vyhovující, nevyhovující. Ve spolupráci s Centrem vytvoří
škola redukované hodnocení, které se použije pro zařazení tohoto uchazeče do výsledného pořadí.
V případě, že má více uchazečů stejný počet bodů, je jejich pořadí stanoveno podle dalších kritérií – viz kritéria
hodnocení.
Pro přijetí je rozhodující celkový počet bodů dosažených v přijímacím řízení.
Uchazeč musí celkem získat alespoň 6 bodů za vysvědčení ze ZŠ a alespoň 25 bodů z testů Centra.
Uchazeč, který postupuje dle § 20 odst. 4 školského zákona, musí navíc prokázat znalost českého jazyka
v ohodnoceném rozhovoru s celkovým hodnocením vyhovující.
Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků
hodnocení přijímacího řízení.
Termíny jednotných zkoušek: 14. dubna 2021, 15. dubna 2021
náhradní termín: 12. a 13. května 2021
Stanovení pořadí a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů: nejpozději 30. dubna 2021
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30
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Kritéria hodnocení – obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)
Přidělení bodů za vysvědčení z předcházejícího vzdělávání
V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.
Body jsou udělovány za hodnocení povinných předmětů na vysvědčení za první pololetí deváté třídy (příp.
první pololetí posledního ročníku předchozího studia).
Klasifikace
v předchozí škole

Prospěch:
předměty ČJ, AJ (CJ), M
1 ... počet přidělených bodů ... 4
2 ............................................... 2
3 ............................................... 1

Pokud je uchazeč na vysvědčení za první pololetí deváté třídy (příp. první pololetí posledního ročníku
předchozího studia)
- hodnocen z kteréhokoliv předmětu známkou „4“ („dostatečný“) nebo „5“ („nedostatečný“),
- hodnocen z chování známkou „2“ („uspokojivé“) nebo „3“ („neuspokojivé“)
nezíská v tomto kritériu žádný bod.
Poznámka:

Nemá-li uchazeč uvedené předměty a není-li z vysvědčení zřejmé, zdali uchazeč uvedené předměty má nebo nemá, nechá si na své
škole potvrdit, ve kterých předmětech, které má na vysvědčení, jsou uvedené předměty obsaženy. Na základě potvrzení budou
přiděleny body (např. sloučením dvou předmětů bude uvedená klasifikace započítána dvakrát apod.). Má-li anglický jazyk (první
jazyk – viz níže) vícekrát (gramatika, konverzace, …) započítává se mu pouze jednou, a to ten, který je na vysvědčení uveden jako
první.
Nemá-li uchazeč anglický jazyk, získá body za jazyk, který studuje jako první. Slovní hodnocení si nechá uchazeč převést
do klasifikace.
Uchazeč, který postupuje dle § 20 odst. 4 školského zákona, obdrží za klasifikaci v předchozí škole body za rodný jazyk místo ČJ.

Maximální počet bodů přidělených za vysvědčení z předchozí školy je 12.
Přidělení bodů za testy
Český jazyk a literatura (ČJL) - maximální počet bodů 50
Matematika (MA) - maximální počet bodů 50

V případě, že má více uchazečů stejný počet bodů, je jejich pořadí stanoveno podle dalších kritérií
v následujícím pořadí:
-

bodové hodnocení testu z MA
bodové hodnocení testu z ČJL
hodnocení za otevřené úlohy v testu z MA
hodnocení za otevřené úlohy v testu z ČJL
MA_A: úlohy ověřující osvojení znalostí a dovedností v oblasti čísel a operací a v oblasti proměnných
ČJL_A: úlohy ověřující znalost pravidel českého pravopisu
MA_B: úlohy ověřující osvojení znalostí v oblasti závislostí a vztahů, osvojení dovedností číst a třídit informace a pracovat
s daty
MA_C: úlohy ověřující znalosti a dovednosti v oblasti geometrie v rovině a prostoru
MA_D: úlohy ověřující dovednost aplikovat vědomosti při řešení nestandardních úloh a problémů
ČJL_B: úlohy ověřující vědomosti a dovednosti z oblasti morfologie, syntaxe, slovotvorby, lexikologie a sémantiky
ČJL_C: úlohy ověřující porozumění textu
ČJL_D: úlohy ověřující vědomosti a dovednosti z oblasti literární, komunikační a slohové výchovy
prospěch z předmětů (v pořadí) matematika, český jazyk, anglický jazyk (cizí jazyk) nejprve za 1. pololetí 9. třídy (příp. první
pololetí posledního ročníku předchozího studia)
průměr vysvědčení v pořadí 1. pololetí 9. třídy (příp. první pololetí posledního ročníku předchozího studia).

Rozhodování končí v okamžiku, kdy jeden z případných uchazečů má lepší první další kritérium.
Pokud bude počet přijatých přihlášek ke vzdělávání nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných
uchazečů (tj. 30), může ředitel školy do 8. 3. 2021 rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky.
Podmínkou přijetí ke studiu od 1. 9. 2021 je dále úspěšné ukončení 9. třídy ZŠ (příp. odpovídajícího ročníku
nižšího gymnázia). U cizinců dále při zahájení vzdělávání předložení dokladu opravňujícího je pobývat v ČR.
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Kritéria hodnocení - obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)
Přidělení bodů za vysvědčení z předcházejícího vzdělávání
V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.
Body jsou udělovány za hodnocení povinných předmětů na vysvědčení za první pololetí páté třídy.
Klasifikace na ZŠ

Prospěch:
předměty ČJ, AJ (CJ), M
1 ... počet přidělených bodů ... 4
2 ............................................... 2
3 ............................................... 0

Pokud je uchazeč na vysvědčení za první pololetí páté třídy
- hodnocen z kteréhokoliv předmětu známkou „4“ („dostatečný“) nebo „5“ („nedostatečný“),
- hodnocen z chování známkou „2“ („uspokojivé“) nebo „3“ („neuspokojivé“)
nezíská v tomto kritériu žádný bod.
Poznámka:

Nemá-li uchazeč uvedené předměty a není-li z vysvědčení zřejmé, zdali uchazeč uvedené předměty má nebo nemá, nechá si na své
ZŠ potvrdit, ve kterých předmětech, které má na vysvědčení, jsou uvedené předměty obsaženy. Na základě potvrzení budou
přiděleny body (např. sloučením dvou předmětů bude uvedená klasifikace započítána dvakrát apod.). Má-li anglický jazyk (první
jazyk – viz níže) vícekrát (gramatika, konverzace, …) započítává se mu pouze jednou, a to ten, který je na vysvědčení uveden jako
první.
Nemá-li uchazeč anglický jazyk, získá body za jazyk, který studuje jako první. Slovní hodnocení si nechá uchazeč převést na ZŠ
do klasifikace.
Uchazeč, který postupuje dle § 20 odst. 4 školského zákona, obdrží za klasifikaci v předchozí škole body za rodný jazyk místo ČJ.

Maximální počet bodů přidělených za vysvědčení ze ZŠ je 12.
Přidělení bodů za testy
Český jazyk a literatura (ČJL) - maximální počet bodů 50
Matematika (MA) - maximální počet bodů 50

V případě, že má více uchazečů stejný počet bodů, je jejich pořadí stanoveno podle dalších kritérií
v následujícím pořadí:
-

bodové hodnocení testu z MA
bodové hodnocení testu z ČJL
hodnocení za otevřené úlohy v testu z MA
hodnocení za otevřené úlohy v testu z ČJL
MA_A: úlohy ověřující osvojení znalostí a dovedností v oblasti čísel a operací
ČJL_A: úlohy ověřující znalost pravidel českého pravopisu
MA_B: úlohy ověřující osvojení znalostí v oblasti závislostí a vztahů, osvojení dovedností číst a třídit informace a pracovat
s daty
MA_C: úlohy ověřující znalosti a dovednosti v oblasti geometrie v rovině a prostoru
MA_D: úlohy ověřující dovednost aplikovat vědomosti při řešení nestandardních úloh a problémů
ČJL_B: úlohy ověřující vědomosti a dovednosti z oblasti morfologie, syntaxe, slovotvorby, lexikologie a sémantiky
ČJL_C: úlohy ověřující porozumění textu
ČJL_D: úlohy ověřující vědomosti a dovednosti z oblasti literární, komunikační a slohové výchovy
prospěch z předmětů (v pořadí) matematika, český jazyk, anglický jazyk (cizí jazyk) za 1. pololetí 5. třídy
průměr vysvědčení v 1. pololetí 5. třídy.

Rozhodování končí v okamžiku, kdy jeden z případných uchazečů má lepší první další kritérium.
Podmínkou přijetí ke studiu od 1. 9. 2021 je dále úspěšné ukončení 5. třídy ZŠ. U cizinců dále při zahájení
vzdělávání předložení dokladu opravňujícího je pobývat v ČR.
V Praze dne 28. ledna 2021
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