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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
pro školní rok 2020/21

2.kolo a další kola

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 2020/21 tyto obory
vzdělání:

Termín podání přihlášky: od 21. 5. - 25. 5. 2021
Termín konání 2. kola: 27. 28., 31. 5. 2021

GYMNÁZIUM (79 - 41- K/41), INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (18 - 20 - M/01)

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, § 60 odst. 3, ředitel
školy stanovuje kritéria pro 2. kolo a další kola přijímacího řízení:

1) Pohovor - obecné studijní předpoklady. 50 bodů

2) Prospěch ze ZŠ: maximálně 35 bodů
1) gymnázium - do průměru 1,6 (35 bodů)  od průměru 1,61 (0 bodů)
2) informační technologie - do průměru 2,0 (35 bodů) od průměru 2,01( 0 bodů)

(Rozhodné období musí být: 1. pol 8. třídy nebo 1.pol 9. třídy, započítává se vždy lepší
průměr)

3) Mimoškolní aktivity lze získat maximálně 15 bodů - certifikáty z cizí jazyků, motivační
dopis, soutěže a olympiády.

Výsledné bodové hodnocení každého uchazeče je součet bodů za pohovor, prospěch a
výsledky v soutěžích. Celkově může uchazeč získat maximálně 100 bodů.

http://www.praha.educanet.cz/


Při stejném počtu bodů bude umístění těchto uchazečů určováno podle:
1. Průměrného prospěchu vysvědčení na ZŠ v pořadí 1. pololetí 9. třídy, 1. pololetí 8.

třídy.
2. Lepší známka z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka v 1. pololetí 8. 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 v součtu bodů získá alespoň 40 bodů.
2. Uchazeč podá řádně vyplněnou přihlášku ke studiu a to v termínu do 25. 5. 2021.

Výsledky 2. kola 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) Pohovor - obecné studijní předpoklady - v anglickém jazyce. 50 bodů

2) Prospěch ze ZŠ: maximálně 35 bodů

a. gymnázium výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - do průměru
1,6 (35 bodů)  od průměru 1,61 (0 bodů)

(Rozhodné období musí být: 1. pol 8. třídy nebo 1.pol 9. třídy, započítává se vždy lepší
průměr)

3) Mimoškolní aktivity lze získat maximálně 15 bodů - certifikáty z cizí jazyků, motivační
dopis, soutěže a olympiády.

Výsledné bodové hodnocení každého uchazeče je součet bodů za jednotlivé testy, prospěch
a výsledky v soutěžích. Celkově může uchazeč získat maximálně 100 bodů.

Při stejném počtu bodů bude umístění těchto uchazečů určováno podle:
1. Průměrného prospěchu vysvědčení na ZŠ v pořadí 1. pololetí 9. třídy, 1. pololetí 8.

třídy.
2. Lepší známka z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka v 1. pololetí 8. 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 v součtu bodů získá alespoň 40 bodů. Uchazeč v součtu bodů získá

alespoň 40 bodů.
2. Uchazeč podá řádně vyplněnou přihlášku ke studiu a to v termínu do 25. 5. 2021.

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 19. 5. 2021

Mgr. Jakub Pour, Ph.D., MBA
ředitel školy


