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Stanovení jednotných kritérií přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané
v jednotlivých kolech přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělávání a formy
vzdělávání pro školní rok 2021/2022
Obor vzdělávání a forma vzdělávání:
Obor vzdělávání

Kód

Forma vzdělávání

Gymnázium

79-41-K/81

denní

Počet
přijímaných žáků
23

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme 1 třídu primu pro obor 79-41-K/81 Gymnázium pro uchazeče z 5.
ročníků ZŠ.
Termíny 1. kola přijímacího řízení jsou:
1. Společná (státní) část přijímacího řízení
Přijímací zkoušky společné části se budou konat v těchto řádných termínech:
14. 4. 2021 – 1. termín jednotné (státní) přijímací zkoušky pro uchazeče z 5. tříd formou
centrálně zadávaných jednotných testů přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní
zkouškou z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyka a literatura – platí pro ty,
kteří školu na přihlášce uvedli na 1. místě
15. 4. 2021 – 2. termín jednotné (státní) přijímací zkoušky pro uchazeče z 5. tříd formou
centrálně zadávaných jednotných testů přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní
zkouškou z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyka a literatura - platí pro ty,
kteří školu na přihlášce uvedli na 2. místě
Uchazeč, který se kvůli vážným důvodům k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji
neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v
náhradním termínu.
Náhradní termíny společné části přijímací zkoušky:
12. 5. 2021 a 13. 5. 2021
2. Školní část přijímacího řízení – naše škola koná
14. a 15. 4. 2021 – individuální pohovor před komisí – každý student koná jen jeden den dle rozpisu,
který bude zveřejněn
14. a 15. 4. 2021 – monitoring kompetencí při skupinových aktivitách - každý student koná jen jeden
den dle rozpisu, který bude zveřejněn
14. a 15. 4. 2021 – testy IQ – po předchozím objednání konají pouze ti, kteří ještě testy IQ
neabsolvovali
Další kola PZ budou vyhlášena pouze v případě, že se kapacita třídy nenaplní v prvním kole. V dalších
kolech přijímacího řízení se postupuje obdobně jako v prvním kole kromě nutnosti stanovit dva termíny
školního přijímacího řízení.

V případě volné kapacity přijímáme uchazeče i do ostatních tříd naší školy v průběhu celého školního roku.
Tito uchazeči musí splnit pouze kritérium č. 1 a 2 ze školní části přijímacího řízení.
Jednotná kritéria přijímacího řízení:
Pro výše uvedený obor vzdělávání a formu vzdělávání stanovila ředitelka školy v souladu s ustanovením §
60 odst. 4 písm. a) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů tato kritéria:
I. Společná část přijímacího řízení - úspěšné absolvování jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ
nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou z předmětů
Matematika a její aplikace a Český jazyka a literatura.
Matematika a její aplikace: 0 - 10 bodů z testu – 0 bodů do přijímacího řízení
11 – 25 bodů z testu – 25 bodů do přijímacího řízení
26 - 50 bodů z testu – 30 bodů do přijímacího řízení
Český jazyk a literatura:

0 - 10 bodů z testu – 0 bodů do přijímacího řízení
11 – 25 bodů z testu – 25 bodů do přijímacího řízení
26 - 50 bodů z testu – 30 bodů do přijímacího řízení

Celkem za společnou část: maximálně 60 bodů
Způsob hodnocení osob, které splňují podmínky pro nekonání testu jednotné zkoušky z českého
jazyka a literatury a z těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují učivo českého jazyka (osoby
jak s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území
ČR, ale již nikoliv zahraničních školách působících v ČR podle § 20 odst. 4 školského zákona - škola u
těchto uchazečů znalost českého jazyka ověří pohovorem před komisí, který se bude konat ve dnech
14. a 15. 4. v termínu a čase dle dohody s uchazečem a jeho zákonnými zástupci.
II. Školní část přijímacího řízení
1) Absolvování IQ testu Mensy ČR a doložené příslušným certifikátem. Pro účely přijímacího řízení je
platná jen výše IQ uvedená na IQ certifikátu velkým tučným číslem, nikoli jiné hodnoty v intervalu
spolehlivosti.
Dosažení hranice IQ 130 bodů a více – 10 bodů
Dosažení hranice IQ 129 bodů a méně – 1 bod
Celkem maximálně za tuto část: 10 bodů
2) Individuální pohovor před komisí – hodnotíme 3 kritéria:
a) Sebeprezentace a prezentace portfolia žáka (včetně úspěchů v soutěžích a olympiádách
doložených potvrzením pořadatele nebo kopií diplomu)
b) Motivace ke studiu
c) Úroveň komunikačních a konverzačních schopností
Hodnotící škála u každého ze 3 kritérií:

Celkem maximálně za tuto část: 12 bodů

výborný – 4 body
velmi dobrý – 3 body
průměrný – 2 bod
dostačující – 1 bod
nedostačující – 0 bodů

Monitoring kompetencí při skupinových aktivitách – obsahem budou následující aktivity - skupinová
debatní aktivita, tvůrčí a strategická aktivita.
Při těchto aktivitách budeme hodnotit 5 kritérií:
a) aktivita
b) samostatnost
c) spolupráce
d) kreativita
e) respekt k ostatním
Hodnotící škála u každého z 5 kritérií:

výborný – 3 body
velmi dobrý – 2 body
průměrný – 1 bod
nedostačující – 0 bodů

Celkem maximálně za tuto část: 15 bodů
3) Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání uvedené v
přihlášce (1. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku)
Dosažený průměr
Průměr 1,00
Průměr (1,00-1,25˃
Průměr vyšší než 1,25

Počet bodů
3
2
1

Celkem maximálně za tuto část: 3 body
Celkem za školní část: maximálně 40 bodů
Minimální hranice úspěšnosti pro přijetí je zisk 20 bodů ze školního přijímacího řízení.
Rozhodující pro přijetí je pořadí uchazečů na základě dosaženého počtu bodů v přijímacím řízení.
Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů u kritéria č. 2 ve školní části přijímacího řízení, tj. u
kritéria individuální pohovor před komisí.

V Praze dne 20. ledna 2021
Mgr. Magda Kindlová
ředitelka školy

