Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150
Kritéria přijímacího řízení pro obor vzdělávání
Gymnázium 79-41-K/41 ve školním roce 2020/2021
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:
Bodové hodnocení:
Písemný test z českého jazyka a literatury
Písemný test z matematiky

Celkem max. 100 bodů
max. 50 bodů
max. 50 bodů

Hodnoceny budou pouze odpovědi zaznamenané v záznamovém archu.
2. Výsledky ze základního vzdělávání:
Bodový součet za průměrný prospěch posledních pololetních vysvědčení - 1. pololetí
8. třídy a 1. pololetí 9. třídy:
Průměr za pololetí
1,00
Do 1,15
Do 1,25
Do 1,35
Do 1,50

Body
5
4
3
2
1

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

max. 10 bodů

V souladu s § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro
vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS
Co-V-2, v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 se nebude zohledňovat
hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.
Slovní hodnocení musí být podle § 51, odst. 3 školského zákona převedeno do
klasifikace.

1

Uchazečům, kteří nemají vysvědčení ze ZŠ či víceletých gymnázií zapsaných
v rejstříku škol, budou vysvědčení přepočítána individuálně, maximální počet
získaných bodů je 10. Dodaná vysvědčení musí být úředně přeložená a ověřená.
3. Umístění v předmětových soutěžích v období od 1. 9. 2019 do 1. 3. 2021 (viz
Věstník MŠMT 05/2019 Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2019/2020
1.1. Soutěže typu A, 1.1.1. Předmětové soutěže).
Započítávají se nejvýše 3 nejlepší výsledky:
Obvodní kolo 1. – 3. místo
Krajské kolo 1. – 3. místo
Celostátní kolo 1. – 3. místo

1 bod
3 body
5 bodů

Spolu s přihláškou je nutno doložit originál nebo ověřenou kopii diplomu.
Bodové hodnocení:

max. 10 bodů

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) vyšší počet bodů v testu z českého jazyka a literatury,
c) body za výsledky základního vzdělávání
d) lepší součet hodnocení základního vzdělání za všechna sledovaná pololetí
z matematiky a českého jazyka
e) lepší součet hodnocení základního vzdělání za všechna sledovaná pololetí
z angličtiny
Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami
Škola bude postupovat dle metodické informace na http://www.msmt.cz/file/49430/.
Doporučení školského pedagogického centra je nutno dodat s přihláškou.
Uchazeči dlouhodobě pobývající v zahraničí (cizinci).
Škola bude postupovat podle § 20, zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 353/2016 Sb.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů, kteří nejlépe vyhoví kritériím přijímacího řízení, činí
60.

V Praze 15. 1. 2021
Mgr. Šárka Hurtlová v.r.
zástupce ředitele gymnázia
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