
Příloha pozvánky k přijímacím zkouškám 

Kritéria PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2019/20 do – oboru 

Gymnázium 79-41-K41 

 

Ve školním roce 2019/20 budou na Gymnáziu, Praha 10, Přípotoční 1337 otevřeny 3 třídy 

čtyřletého studia.  

Pro přijímací řízení ke čtyřletému studiu Gymnázia 79-41-K/41 stanovil ředitel školy 

následující kritéria: 

 

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle: 

a) výsledku přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů vyhlášených 

MŠMT (č.j.: MŠMT22351/2017-1): 

z matematiky max. počet bodů 50 

z českého jazyka a literatury max. počet bodů 50 

b) průměrného prospěchu ze ZŠ (případně tomu odpovídající ročníky víceletého gymnázia): 100 

bodů = průměr 1,00 (průměrná hodnota je vypočtena jako součet průměrů za poslední tři 

pololetí na ZŠ dělený 3, násobený 100). Pokud má uchazeč průměr větší nebo roven 2,00 

získává 0 bodů. Body mezi průměry 1,00 a 2,00 jsou rovnoměrně rozmístěny, tzn. 1,1 = 90 

bodů, 1,2 = 80 bodů atd. 

c) dalších kritérií - mimořádné body: – umístění v obvodním kole vědomostních soutěží a 

olympiád 1. – 3. místo v obvodním kole, 1. – 5. místo v krajském kole – jedno umístění 3 

body, dvě a více 5 bodů. 

 

Uchazeči se v celkovém pořadí řadí podle váženého součtu počtu bodů získaných 

v příjímacím řízení v jednotlivých kritériích. 

Váhy jednotlivých kritérií jsou: 

1. 70% – centrálně zadávané testy z ČJL a M (tzn. 100 x 0,7 = 70 bodů) 

2. 25% – prospěch ze ZŠ (tzn. 100 x 0,25 = 25 bodů) 

3. 5% - mimořádné body: 3 nebo 5 bodů. 

Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazeče nejlepší průměrná známka v posledních třech 

vysvědčeních na ZŠ v pořadí předmětů: 1. matematika, 2. český jazyk, 3. cizí jazyk, 4. zeměpis, 

Maximální počet získaných bodů je 100 bodů. 

Předpokládaný orientační počet přijatých uchazečů je 100. 

Poznámka: 

Přijatí uchazeči:  

Rozhodnutí o přijetí si zákonný zástupce vyzvedne při odevzdání zápisového lístku.  



Odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 

následujícího po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, uchazeč potvrdí svůj úmysl 

vzdělávat se na gymnáziu.  

Neodevzdáním zápisového lístku v řádném termínu se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka 

školy.  

Žádáme uchazeče a jejich zákonné zástupce, aby svá rozhodnutí učinili v co nejkratším možném 

termínu a dali tak možnost dalším uchazečům k přijetí na naši školu.  

Děkujeme. 

Nepřijatí uchazeči:  

Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno poštou. 

V Praze dne 30. 1. 2019 

 

 

Možnost vyjádření k podkladům rozhodnutí 

 V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád), ve znění pozdějších 

předpisů, mají účastníci před vydáním rozhodnutí možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí; 

to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se 

práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Toto poučení je obdobně jako poučení o 

možnosti nahlédnout do spisu podle § 38 odst. 1 Správního řádu součástí pozvánky k přijímacím 

zkouškám. 

 Této možnosti můžete využít dne 29. 4. 2019 od 12.00 hod. do 15.30 hod., v budově školy 

Gymnázia, Praha 10, Přípotoční 1337, kancelář č. 121 – 1. patro. 

 

Vlček Roman, ředitel školy 

 


