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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
pro školní rok 2019/20 

 
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, § 60 odst. 2 - 4, a                   
v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. (Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu             
vzdělávání), v platném znění, ředitel školy rozhodl otevřít ve školním roce 2019/20 tyto obory              
vzdělání: 
 
 
 

Obor - Čtyřletý studijní cyklus Počet tříd Počet žáků 

(denní forma vzdělávání) 79 41 K/41 Gymnázium  1 25 

(denní forma vzdělávání) 79 41 K/41 Gymnázium - výuka         
vybraných předmětů v cizím jazyce 
 

1 20 

 (denní forma vzdělávání) 18 20 M/01 Informační technologie 
 

1 20 

 
 

GYMNÁZIUM (79 41 K/41), 18 20 M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 
 
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, § 60 odst. 3, ředitel                 
školy stanovuje kritéria přijímacího řízení: 
 
1) Uchazeči budou skládat písemné přijímací zkoušky formou testů společnosti CERMAT, ze            
kterých uchazeč může získat maximálně 100 bodů. (50 bodů z matematiky, 50 bodů            
z českého jazyka). 
 
2) Prospěch ze ZŠ (známky z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy): maximálně 50 bodů                 
(za samé jedničky), za každou dvojku minus 0,5 bodu, za každou trojku minus 1 bod, za                
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každou čtyřku minus 1,5 bodu. Hodnoceny budou předměty: český jazyk, matematika, cizí            
jazyk (jsou -  li dva, bere se v úvahu ta lepší známka). 
 
3) Výsledky v soutěžích: lze získat maximálně 15 bodů (5 bodů za účast v okresním kole              
olympiády, 10 bodů za účast v krajském kole olympiády, body za účast se sčítají). Doklad o               
účasti na olympiádách je nutné doložit k přihlášce ke studiu a to do 1. 3. 2019.  
 
Výsledné bodové hodnocení každého uchazeče je součet bodů za jednotlivé testy, prospěch            
a výsledky v soutěžích. Celkově může uchazeč získat maximálně 165 bodů. 
 
Podle výše uvedených kritérií vzniknou dva seznamy (pro čtyřleté gymnázium a pro            
informační technologii), z nichž bude přijato prvních 25 žáků na obor gymnázium a prvních             
20 na obor informační technologie, u kterých bude možné rozlišit na základě těchto kritérií              
pořadí.  
 
Při stejném počtu bodů bude umístění těchto uchazečů určováno podle: 

1) Průměrného prospěchu vysvědčení na ZŠ v pořadí 1. pololetí 9. třídy, 2. pololetí 8.             
třídy. 

2) Lepší známka z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka v 1. pololetí 9. třídy. 
3) Podle počtu účastí na olympiádách. 

 
Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které je přiděleno uchazeči ve škole             
v den přijímací zkoušky před jejím zahájením. 
 
Podmínky přijetí: 

1. Uchazeč vykoná všechny testy společnosti CERMAT (test z matematiky, českého         
jazyka a dosáhne z každého alespoň 40 %, tedy 20 bodů). 

2. Uchazeč podá řádně vyplněnou přihlášku ke studiu a to v termínu do 1. 3. 
3. Uchazeč, který má sníženou známku z chování v v 1. a 2. pololetí 8. třídy nebo v 1.                  

pololetí v 9. třídě, nebude přijat ke studiu. 
4. Uchazeč, který měl v 1. a 2. pololetí 8. třídy nebo v 1. pololetí 9. třídy hodnocení                 

nedostatečně (v předmětu anglický jazyk, český jazyk nebo matematika), nebude          
přijat. 

 
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na vývěsce            
školy ve 3. patře vedle ředitelny. V souladu s novelou školského zákona se poštou odesílá             
pouze rozhodnutí o nepřijetí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GYMNÁZIUM (79 41 K/41) - VÝUKA VYBRANÝCH PŘEDMĚTŮ V ANGLICKÉM JAZYCE 

 
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, § 60 odst. 3, ředitel                 
školy stanovuje kritéria přijímacího řízení: 
 
1) Uchazeči budou skládat písemné přijímací zkoušky formou testů společnosti CERMAT, ze            
kterých uchazeč může získat maximálně 100 bodů. (50 bodů z matematiky, 50 bodů            
z českého jazyka). 
 
2) Prospěch ze ZŠ (známky z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy): maximálně 20 bodů                 
(za samé jedničky), za každou dvojku minus 0,5 bodu, za každou trojku minus 1 bod, za                
každou čtyřku minus 1,5 bodu. Hodnoceny budou předměty: anglický jazyk. 
 
3) Školní přijímací zkouška z anglického jazyka: forma: ústní a písemná, obsah odpovídá             
učivu RVP ZV - pro předmět anglický jazyk. Minimální hranice pro přijetí: 40% (12 bodů),               
maximálně lze získat 30 bodů. 
 
4) Výsledky v soutěžích: lze získat maximálně 15 bodů (5 bodů za účast v okresním kole              
olympiády, 10 bodů za účast v krajském kole olympiády, body za účast se sčítají). Doklad o               
účasti na olympiádách je nutné doložit k přihlášce ke studiu a to do 1. 3. 2019.  
 
Výsledné bodové hodnocení každého uchazeče je součet bodů za jednotlivé testy, prospěch            
a výsledky v soutěžích. Celkově může uchazeč získat maximálně 165 bodů. 
 
Podle výše uvedených kritérií vznikne seznam prvních 20 žáků na obor gymnázium - výuka              
vybraných předmětů v cizím jazyce, u kterých bude možné rozlišit na základě těchto kritérií              
pořadí.  
 
Při stejném počtu bodů bude umístění těchto uchazečů určováno podle: 

4) Průměrného prospěchu vysvědčení na ZŠ v pořadí 1. pololetí 9. třídy, 2. pololetí 8.             
třídy. 

5) Lepší známka z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka v 2. pololetí 9. třídy. 
6) Podle počtu účastí na olympiádách. 

 
Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které je přiděleno uchazeči ve škole             
v den přijímací zkoušky před jejím zahájením. 
 
Podmínky přijetí: 

1. Uchazeč vykoná všechny testy společnosti CERMAT (test z matematiky, českého         
jazyka a dosáhne z každého alespoň 40 %, tedy 20 bodů). 

2. Uchazeč podá řádně vyplněnou přihlášku ke studiu a to v termínu do 1. 3. 
3. Uchazeč, který má sníženou známku z chování v 1. a 2. pololetí 8. třídy nebo v 1.                 

pololetí 9. , nebude přijat ke studiu. 



4. Uchazeč, který měl v 1. a 2. pololetí 8. třídy nebo v 1. pololetí 9. třídy hodnocení                 
nedostatečně (v předmětu anglický jazyk, český jazyk nebo matematika), nebude          
přijat. 

 
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na vývěsce            
školy ve 3. patře vedle ředitelny. V souladu s novelou školského zákona se poštou odesílá             
pouze rozhodnutí o nepřijetí. 
 
 
V Praze dne 03. 09. 2018 Mgr. Jakub Pour, MBA 

ředitel školy 


