Gymnázium Na Vítězné pláni 1160,
140 00 Praha 4
Č.j.: 72/18

Kritéria pro přijetí v přijímací řízení
do 1. ročníku šestiletého studia (79-41-K61 – všeobecné) ve školním roce 2018/2019
1.

V souladu s § 60 odst. 2 a 3 Zákona č. 561/2004 (Školský zákon) se budou konat přijímací zkoušky pro první kolo
přijímacího řízení do 1. ročníku šestiletého studia (79-41-K61).

2.

Ředitel školy otevře pro uvedený typ studia 1 třídu s jazykovou kombinací anglický jazyk – německý jazyk
a 1 třídu s jazykovou kombinací anglický jazyk – francouzský jazyk a španělský jazyk. Celkem přijme ředitel školy
maximálně 60 uchazečů.

3.

Přijímací zkoušky se uskuteční 13. a 17. dubna 2018. Připuštěn ke zkouškám bude pouze ten uchazeč,
jehož přihláška byla podána v souladu s § 60a školského zákona do 1. 3. 2018. Uchazeč se musí prokázat platným
dokladem totožnosti (pas, Opencard, Lítačka apod.), případně potvrzením ze ZŠ opatřeným platnou fotografií.

4.

Přijímací zkoušky se budou skládat z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky a školní přijímací
zkoušky z anglického nebo německého jazyka.

5.

Přijat bude pouze takový uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení stanovené zákonem, příslušnou vyhláškou a
těmito kritérii.

6.

O přijetí potom rozhodne pořadí dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených v přijímacím řízení.
Bodové hodnocení zahrnuje:
a) posouzení prospěchu v posledních dvou klasifikačních obdobích základní školy (konečné vysvědčení z 6. třídy
a pololetní vysvědčení 7. třídy) – max. 12 bodů (6 bodů za Ø 1,00 – 1,10, 3 body za Ø 1,11 – 1,50 s podmínkou, že
na vysvědčení nebude hodnocení s horší známkou než chvalitebně)
b) posouzení výsledků jednotné přijímací zkoušky:
český jazyk (doba konání zkoušky 60 minut)
matematika (doba konání zkoušky 70 minut)

max. 50 bodů
max. 50 bodů

c) posouzení výsledků školní přijímací zkoušky:
anglický nebo německý jazyk

(doba konání zkoušky 60 minut)

max. 40 bodů

d) hodnocení účasti v olympiádě v průběhu studia 6. a 7. třídy ZŠ – max. 12 bodů
(6 bodů za jedno umístění na 1. – 5. místě v okresním kole olympiády nebo konverzační soutěže, 12 bodů
za 2 a více umístění na 1. – 5. místě v okresním kole olympiády. Započítány budou pouze olympiády matematické,
fyzikální, chemické, biologické, v českém jazyce, dějepisné, zeměpisné a konverzační soutěže
z cizích jazyků – Aj, Nj, Fj, Šj, Rj).
Přijímací zkoušku splní úspěšně ten uchazeč, který dosáhne v celkovém součtu zkoušky minimálně
65 bodů a v žádném z testů nezíská méně než 9 bodů.

7.

Nejvyšší dosažitelné hodnocení v přijímacím řízení je 164 bodů. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém
hodnocení splnění kritérií podílí nejméně 60%.

8.

V případě, kdy rovný celkový bodový zisk neumožní stanovit pořadí přijetí, bude dána přednost uchazeči s vyšším
počtem získaných bodů z přijímacího testu z matematiky.

9.

Uchazeči s přiznanou změněnou pracovní schopnosti jsou v případě rovnosti celkového bodového zisku v přijímacím
řízení přijímáni přednostně.

10.

Podle výsledků budou zájemci o studium rozděleni do tří kategorií:
vykonal zkoušku úspěšně a kapacita školy umožňuje její/jeho přijetí
vykonal zkoušku úspěšně, ale kapacita školy neumožňuje její/jeho přijetí
nevykonal zkoušku úspěšně a nebude v žádném případě přijat (dosáhl v přijímací zkoušce méně
než 65 bodů, nebo nedosáhl v některém testu minimálního počtu 9 bodů)

11.

Pro cizí státní příslušníky jsou kritéria upravena v souladu s § 20 odst. 4 Zákona č. 561/2004 (Školský zákon) takto:
a. Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční
se při přijímacím řízení na žádost, podanou do 1. 3. 2018, promíjí přijímací zkouška z českého jazyka.
b. Takový uchazeč vykoná k ověření znalosti českého jazyka před konáním písemné
či školní časti ústní zkoušku formou pohovoru před komisí, kterou jmenuje ředitele školy.
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c. Dále se bude postupovat podle § 14 Vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

12.

Nezbytným předpokladem k tomu, aby se uchazeč stal žákem gymnázia je doložení úspěšného ukončení 7. ročníku ZŠ,
uplatnění zápisového lístku (§ 60g, odst. 7 Zákona č. 561/2004,Školský zákon), případně dodáním potvrzení k pobytu u
cizince (§ 20, odst. 3 Zákona č. 561/2004, Školský zákon).

V Praze 30. 1. 2018

PhDr. Jaroslav Mervínský
ředitel

