
Jednotná kritéria přijímání na Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 

do studijního oboru  79-41-K/81 Gymnázium a způsob hodnocení – 1. kolo 
(v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění) 

 

Hodnocení uchazeče dle zákona č. 561/2004 Sb.: 

 dosažené výsledky v předchozím vzdělávání (vysvědčení) 

 dosažený počet bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a 

literatury 

 bonifikace za umístění ve vědomostních soutěžích 

 celkové pořadí žáka po sečtení všech bodů 

 maximální počet bodů při přijímacím řízení je 105 (bez bonifikace) 

a) počet bodů za vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku ZŠ dle níže uvedené tabulky: 

- maximální počet bodů je 5 

- za vysvědčení se stupněm dobrý - 0 bodů 

Vysvědčení za  
 

1. pol. 5. roč. 
 

bez známky 3 

Průměrný prospěch uchazečů  

1,00 1,01 - 1,11 1,12 - 1,22 1,23 - 1,33 1,34 - 1,44 1,45 a více 

5 4 3 2 1 0 
 

b) dosažený počet bodů z testů jednotné přijímací zkoušky:    

 matematika 50 bodů 

      český jazyk a literatura 50 bodů 

c) bonifikace za umístění uchazeče do 3. místa v soutěžích pořádaných MŠMT ČR (Věstník 

MŠMT Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2017/2018 a 2018/19 1.1. Soutěže typu 

A, 1.1.1. Předmětové soutěže) realizovaných ve školním roce 2017/18 a 2018/19. Výsledky 

musí být písemně doloženy nejpozději před zahájením přijímacích testů dne 16. 4. 2019: 

- obvodní kolo soutěží (1. – 3. místo)  2 body 

- krajské kolo soutěží (1. – 3. místo)  4 body 

- vyšší úroveň soutěží (1. – 3. místo)  5 bodů 

 při rovnosti celkového počtu dosažených bodů rozhoduje:  

 1. bodové hodnocení z obou testů 

 2. bodové hodnocení testu z matematiky 

 3. bodové hodnocení testu z českého jazyka 

 4. vysvědčení ze ZŠ 

 uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení: 

1. při dosažení minimálního celkového počtu bodů z obou testů 30 a současně minimálně 

13 bodů z jednotlivých testů dle písmene b) 

2. pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, 

rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení 

 přijímací řízení a vzdělávání cizinců se řídí §20 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění 

 informace MŠMT k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2019/2020 

 předpokládaný počet přijímaných uchazečů 60 

V Praze dne 29. 1. 2019  

PaedDr. Věra Ježková 

                 ředitelka 


