Kritéria PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro šk. r. 2022 - 23 do oboru GYMNÁZIUM se sportovní přípravou 79- 42- K/41
Pro přijímací řízení ke čtyřletému studiu Gymnázia 79-42-K/41 stanovil ředitel školy následující
kritéria:
Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:
Kritéria přijetí
Podíl hodnocení jednotlivých částí zkoušky na celkovém hodnocení přijímacího řízení:
1) Talentové zkoušky z jednotlivých kmenových sportů (atletika, basketbal, plavání, volejbal):
45%
2) Výsledky jednotných přijímacích zkoušek - český jazyk a literatura, matematika:
50%
Výsledky přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů vyhlášených MŠMT:
z matematiky max. počet bodů 50
z českého jazyka a literatury max. počet bodů 50

3) Prospěch ze ZŠ (hodnotí se průměrný prospěch za 7. třídu 1. pololetí a 8. třídu 2. pololetí):
5%
Maximální počet získaných bodů je 100 bodů.
Do oboru Gymnázium se sportovní přípravou s kmenovými sporty - ATLETIKA,
BASKETBAL, PLAVÁNÍ, VOLEJBAL bude přijato maximálně 30 žáků s nejvyšším bodovým počtem.
Orientační počet pro přijetí žáků dle jednotlivých sportů: ATLETIKA 7 žáků, BASKETBAL 10 žáků,
PLAVÁNÍ 5 žáci, VOLEJBAL 8 žáků.
Upozornění: Konání jednotné zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou
Uchazeč, který se v prvním kole přijímacího řízení hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní
přípravou, koná na této škole jednotnou zkoušku. Výsledek jednotné zkoušky bude zpřístupněn Centrem i
školám, do jejichž oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky podá uchazeč v
prvním kole přijímacího řízení přihlášku podle § 62 odst. 7 školského zákona.
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.
Přejeme Vám hodně úspěchů i štěstí v přijímacím řízení.
V Praze dne 27. 10. 2021
Vlček Roman v. r.
ředitel školy

