G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11
Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018-2019
stanovená ředitelkou školy ke dni 24. ledna 2018
I.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PODLE ŠKOLNÍHO
VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU „OBJEVOVAT A ROZVÍJET“

Přijímací řízení proběhne podle následujících kritérií:
Celkový maximální možný bodový zisk v přijímacím řízení: 160 bodů
I. Body za hodnocení prospěchu a výsledků základního vzdělávání – maximálně 30 bodů
Prospěch na ZŠ
Účast v soutěžích
Celkem za ZŠ

maximálně 50 % z celkového
možného bodového zisku za ZŠ
maximálně 50 % z celkového
možného bodového zisku za ZŠ

maximálně 15 bodů
maximálně 15 bodů
maximálně 30 bodů

Průměrný prospěch za ZŠ je vypočítáván z vysvědčení v pololetí 8. třídy, na konci 8. třídy a
v pololetí 9. třídy (odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a středních škol), a to z
následujících předmětů: český jazyk, cizí jazyk (pokud uchazeč studoval víc jak jeden jazyk, počítá se
jazyk, který volí u přijímacího řízení jako hlavní), matematika, fyzika, přírodopis, chemie, dějepis,
zeměpis.
Za průměr všech těchto známek může získat uchazeč maximálně 10 bodů. Ten uchazeč, který měl na
všech třech posuzovaných vysvědčeních pouze známku 1 nebo 2, získá bodový bonus 5 bodů, celkem
tedy může získat maximálně 15 bodů za prospěch na základní škole nebo na střední škole.
Účast v soutěžích:
Za účast v soutěžích může uchazeč získat maximálně 15 bodů. Uspěl-li ve více soutěžích, body se sčítají
podle postupu, který je uvedený na konci tohoto dokumentu.
1. Umístění na 1. až 4. místě v obvodním (okresním) a vyšším kole olympiády či jiné vědomostní nebo
literární soutěže v letech 2016-2018; nutno písemně doložit.
2. Účast (úspěšný řešitel) v obvodním a vyšším kole olympiády či jiné vědomostní soutěže; v letech
2016-2018 nutno písemně doložit.
3. Umístění na 1. až 3. místě v krajském a vyšším kole sportovní nebo umělecké soutěže (kromě
literární) v letech 2016-2018; nutno písemně doložit.
4. Dosažení excelentních ověřitelných výsledků v aktivitách, projektech a osobním rozvoji, vyjma
zpoplatněných certifikátů v letech 2016-2018; nutno písemně doložit.

II. Body za státní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky – maximálně 100 bodů
Český jazyk – maximální možný zisk 50 bodů
Matematika – maximální možný zisk 50 bodů
Podmínky pro přijetí splní ten uchazeč, který bude mít bodový zisk v testu z matematiky alespoň 15 a
více bodů a v testu z českého jazyka rovněž alespoň 15 a více bodů, součet bodů za obě zkoušky musí
být celkem alespoň 40 bodů a více. Tyto bodové hranice platí jako podmínka přijetí bez ohledu na
celkový bodový zisk v přijímacím řízení.

III. Body za písemné vyřešení úkolu ze zvolené oblasti zájmu uchazeče – maximálně 30 bodů
O přijetí uchazečů rozhodne pořadí uchazečů podle celkového součtu bodů získaných v přijímacím
řízení. Při rovnosti bodů je pro pořadí rozhodující celkový bodový zisk z matematiky a českého jazyka
ve státní části přijímací zkoušky.
Nemohou být přijati uchazeči, kteří v testu z matematiky získají méně než 15 bodů, v testu z českého
jazyka méně než 15 a jejichž celkový součet dosažených bodů z obou zkoušek je méně než 40 bodů.
Uchazeči, kteří byli na základní škole nebo na střední škole hodnoceni známkou nedostatečný, nemohou
být přijati ke studiu.
Uchazeči, kteří byli na základní škole nebo na střední škole hodnoceni známkou nedostatečný, nemohou
být přijati ke studiu.
Při vyřizování odvolání v rámci autoremedury se postupuje podle pořadí uchazečů v celkovém soupisu
výsledků přijímacího řízení. V případě volného místa ve skupině s rozšířenou výukou němčiny mají
přednost ti uchazeči, kteří volili jako první studovaný jazyk němčinu, dokud nebudou volná místa v této
jazykové skupině obsazena. I v tomto případě se postupuje podle pořadí uchazečů v celkovém soupisu
výsledků přijímacího řízení.

Postup při výpočtu bodového hodnocení za vysvědčení
Průměr ze započítávaných
známek*

Přidělené body za
průměr

Možný bodový bonus**

1,00 – 1,21

10

5

1,22 – 1, 54

5

5

*Do průměru započítávaných známek se počítají známky z českého jazyka, cizího jazyka (pokud uchazeč studoval
víc jak jeden jazyk, počítá se jazyk, který volí u přijímacího řízení jako hlavní), matematiky, fyziky, přírodopisu,
chemie, dějepisu, zeměpisu na vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za pololetní vysvědčení z 9. třídy (případně
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a středních škol).
**Ten uchazeč, který měl na všech třech posuzovaných vysvědčeních pouze známku 1 nebo 2, získá bodový
bonus 5 bodů, celkem tedy může získat maximálně 15 bodů za prospěch na základní škole.

Postup při výpočtu bodového hodnocení za soutěže a další aktivity
1. až 4. místo obvodního nebo vyššího kola vědomostní nebo literární soutěže
1 úspěch
5 bodů
2 úspěchy
10 bodů
3 a více úspěchů
15 bodů
Účast (úspěšný řešitel) obvodního nebo vyššího kola vědomostní soutěže
1 účast
2 body
2 účasti
4 body
3 a více účasti
6 bodů
1. až 3. místo krajského nebo vyššího kola sportovní nebo umělecké soutěže (ne literární)
1 úspěch
2 body
2 úspěchy
4 body
3 a více úspěchů
6 bodů
Dosažení excelentních ověřitelných výsledků v aktivitách, projektech a osobním rozvoji, vyjma
zpoplatněných certifikátů (např. placené jazykové certifikáty apod.)
1 výsledek
2 body
2 výsledky
4 body
3 a více výsledků
6 bodů

V Praze dne 24. ledna 2018
Mgr. Jitka Kmentová
ředitelka
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