Kritéria PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro šk. r. 2021 - 22 do oboru GYMNÁZIUM se sportovní přípravou 79- 42- K/41
Termíny zkoušek
Talentové zkoušky: 11. 02. 2021 (ATLETIKA, (BASKETBAL, PLAVÁNÍ, VOLEJBAL)
12. 02. 2021 (náhradní termín)
Jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka a literatury:
12.4.2021 1. termín
13.4.2021 2. termín
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:
45%
3) Prospěch ze ZŠ (hodnotí se průměrný prospěch za 7. třídu obě pololetí a 8. třídu 1.
pololetí):
10%
Po vykonání talentové zkoušky je uchazeč vyrozuměn o úspěšnosti talentové zkoušky.
Uchazeč, který vykonal neúspěšně talentové zkoušky z příslušného
kmenového sportu, se přijímacího řízení dále neúčastní.
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 žáků, 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.

Možnost vyjádření k podkladům rozhodnutí
Platí jen pro uchazeče, který vykonal úspěšně talentovou zkoušku z příslušného kmenového sportu.

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 26. 4. 2021 od 12.00 hod. do 15.30 hod., v budově školy
Gymnázia, Praha 10, Přípotoční 1337, kancelář č. 121 – 1. patro.
V Praze 31.10 2020
Roman Vlček
ředitel školy v. r.

