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Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 

Kritéria přijímacího řízení pro obor vzdělávání  
Gymnázium 79-41-K/41 ve školním roce 2018/2019 

 
S odkazem na zákon č. 561/2004, Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
178/2016 Sb., na změny v § 20 odst. 4 školského zákona zákonem č. 101/2017 Sb. a v § 183b 
odst. 3 školského zákona zákonem č. 222/2017 Sb., na vyhlášku č. 353/2016 Sb., o přijímacím 
řízení ke střednímu vzdělávání, na vyhlášku č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, na nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů 
vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 
na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a na zákon č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů stanovil ředitel školy tato kritéria 
přijímacího řízení: 

1. Výsledky jednotné přijímací zkoušky:                               Celkem max. 100 bodů 
         Bodové hodnocení: 

Písemný test z českého jazyka a literatury             max. 50 bodů 
                   Písemný test z matematiky               max. 50 bodů 

     
2. Výsledky ze základního vzdělávání:     

Bodový součet za průměry známek v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy:  

Průměr za pololetí Body 

1,00 5 

Do 1,15 4 

Do 1,25  3 

Do 1,35 2 

Do 1,50 1 

Toto kritérium bude uplatněno v případě, že uchazeč nemá v započítávaném 
pololetí známku 3 a horší. 
Bodové hodnocení:               max. 15 bodů 
 

3. Umístění v předmětových soutěžích do 3. místa v období od 1. 9. 2017 do 
15. 3. 2019 (viz Věstník MŠMT 08/2018, soutěže typu A, předmětové soutěže)  
 http://www.msmt.cz/file/43455/ 

 
Obvodní kolo Body 

1. místo 3 

2. místo 2 

3. místo 1 

Krajské a celostátní kolo Body 

1. až 3. místo 6 

 

Spolu s přihláškou je nutno doložit originál diplomu. 

http://www.msmt.cz/file/43455/
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V případě rovnosti součtu bodů z kritérií 1 až 3 rozhodne o umístění uchazeče 
doplňující kritérium: 

a) vyšší počet bodů v testu z matematiky,  
b) součet bodového hodnocení z testů z matematiky a českého jazyka a 

literatury,   
c) vyšší počet bodů v testu z českého jazyka a literatury,  

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami  

Škola bude postupovat dle metodické informace na http://www.msmt.cz/file/49430/.  
 

Uchazeči dlouhodobě pobývající v zahraničí (cizinci). 
Škola bude postupovat dle Informace MŠMT k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury 

osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání na 
http://www.msmt.cz/file/49141/. 

 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů, kteří nejlépe vyhoví kritériím přijímacího řízení, 
činí 60. 

 

V Praze 21. 1. 2019 

        Mgr. Josef Tomek v. r. 
             ředitel gymnázia 

http://www.msmt.cz/file/49430/
http://www.msmt.cz/file/49141/

