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Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prim gymnázia na školní rok 2023/24 

 a stanovení kritérií pro přijímání uchazečů 
 
 

Obor vzdělání: gymnázium   kód oboru: 79-41-K/81  forma: denní 
 

Předpoklady pro přijetí uchazeče  
 

1. Do prvního ročníku lze přijmout pouze uchazeče, kteří ve školním roce 2022/23 úspěšně ukončí 5. ročník 
základní školy. Přijatí uchazeči doloží úspěšné ukončení 5. ročníku ZŠ nejpozději při zahájení vzdělávání. 

2. Přijatí uchazeči potvrdí zájem vzdělávat se v gymnáziu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty 
právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání. 

3. Přijatí uchazeči cizinci (mimo EU) prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost pobytu na území 
České republiky. 

 

Přihlašování 
 

1. Zákonný zástupce uchazeče odevzdá buď osobně na sekretariát školy nebo doporučeným dopisem nebo 
datovou schránkou přihlášku ke vzdělávání nejpozději do 1. 3. 2023 na předepsaném formuláři, který je  
k dispozici na webových stránkách MŠMT nebo školy (lze použít formulář bez barevného podtisku). 
Přihláška předaná datovou schránkou musí být podepsána elektronickým podpisem zákonného zástupce 
uchazeče nebo musí projít konverzí na Czech pointu. Hlásí-li se uchazeč na dvě školy, vyplňuje je na obě 
přihlášky ve shodném pořadí.  

2. Přihláška musí být potvrzena základní školou (u výpisu známek). V případě, že základní škola přihlášku 
nepotvrdí, je třeba k přihlášce dodat úředně ověřené kopie vysvědčení za 4. ročník a pololetního vysvědčení 
za 5. ročník ZŠ. 

3. Zákonný zástupce uchazeče, který má osobní (nikoli podnikatelskou) datovou schránku, uvede její ID 
v přihlášce ke vzdělávání. Písemnosti mu budou doručovány do datové schránky. 

4. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského 
zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení na předepsaném formuláři (dle 
vyhl. 353/2016 Sb.). Na základě toho jim budou poskytnuta podpůrná opatření. 

5. Prokázání zdravotní způsobilosti (lékařské potvrzení) se nevyžaduje. 

6. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce (s výjimkou slovenštiny) musí být předloženy v originálním znění  
a současně v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. 

 

Přijímací zkoušky a kritéria pro přijímání uchazečů 
 

1. Přijímací řízení se řídí Školským zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení 
ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a dále Opatřením obecné povahy MŠMT (č. j. : 
MSMT-29772/2022-1). Úpravy podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje 
společně s výše zmíněnými právními předpisy vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

2. Přijímací zkoušky pro první kolo se konají v následujících termínech: 

1. termín – 17. 4. 2023 (náhradní termín – 10. 5. 2023) 

2.   termín – 18. 4. 2023  (náhradní termín – 11. 5. 2023) 



3. Obsahem přijímacích zkoušek jsou jednotné státní přijímací zkoušky a hodnocení na vysvědčení za  
obě pololetí 4. ročníku a za 1. pololetí pátého ročníku základního vzdělávání. Jednotná přijímací zkouška se 
skládá ze dvou písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Ověřuje osvojení přiměřeného 
obsahu učiva ze vzdělávacích oborů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace, stanoveného 
Rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání. 

4. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy, přičemž je mu umožněno konat jednotnou 
zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se započítává pouze lepší výsledek  
z prvního či druhého termínu z každého testu. 

5. Maximální počet bodů, kterého lze dosáhnout, je 110, z toho: test z matematiky a jejích aplikací – 50 bodů, 
test z českého jazyka a literatury – 50 bodů, vysvědčení za obě pololetí 4. ročníku a za 1. pololetí  
5. ročníku ZŠ – 10 bodů. Uchazečům, kteří nemají vysvědčení ze ZŠ zapsané v rejstříku škol, budou 
vysvědčení přepočítána individuálně, max. však do výše 10 bodů, a to na základě hodnocení, které odpovídá 
známkovému hodnocení dle bodu 6. těchto kritérií. Vysvědčení v cizím jazyce (s výjimkou slovenštiny) musí 
být úředně přeložené a ověřené, jinak nebude započítáno. Slovní hodnocení musí být podle § 51, odst. 3 
školského zákona převedeno do klasifikace, jinak nebudou body za vysvědčení uznány. 

6. 10 bodů za vysvědčení získá uchazeč, který byl na vysvědčení za obě pololetí 4. ročníku a za 1. pololetí  
5. ročníku ZŠ ze všech předmětů hodnocen známkou 1 – výborný nebo známkou 2 – chvalitebný nebo 
odpovídajícími stupni alternativního nebo slovního hodnocení a zároveň byl hodnocen z chování stupněm 1 
– velmi dobré. Uchazeč, který této podmínce nevyhoví, získá za vysvědčení 0 bodů.  

7. Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 60, a to v pořadí podle celkového počtu dosažených bodů.  

8. Výsledky soutěží a olympiád se do výsledku přijímacích zkoušek nezapočítávají. 

9. V případě rovnosti bodů u více uchazečů rozhoduje o pořadí vyšší úspěšnost v testu z matematiky a jejích 
aplikací (M). V případě rovnosti bodů z testu z matematiky a jejích aplikací rozhoduje dále o pořadí vyšší 
úspěšnost uchazečů v jednotlivých komplexech úloh dle oblasti ověřovaných vědomostí a dovedností, 
samostatně hodnocených CERMATem, a to v následujícím pořadí: 

Poř. Test Komplex úloh 

1. ČJL porozumění textu 
2. M závislosti a vztahy, čtení a třídění informací, práce s daty 

3. ČJL pravidla českého pravopisu 

4. M otevřené úlohy  
5. ČJL morfologie, syntaxe, slovotvorba, lexikologie a sémantika 

6. M geometrie v rovině a prostoru  
7. ČJL literární, komunikační a slohová výchova 

8. M čísla a početní operace  
9. ČJL otevřené úlohy 

10. M nestandardní úlohy a problémy  
 
10. Hodnocení uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury (osoby jak  

s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole  mimo území ČR, ale nikoli 
v zahraničních školách působících v ČR nebo osoby dle Opatření obecné povahy MŠMT, č. j.: MSMT-
29772/2022-1) a kterým byla na žádost zkouška z českého jazyka a literatury prominuta, se provede na 
základě redukovaného hodnocení dle testu z matematiky a jejích aplikací podle § 14 vyhlášky č. 353/2016 
Sb. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se ověří rozhovorem před komisí jmenovanou 
ředitelem školy. Komise prověří schopnost uchazečů porozumět psanému i mluvenému českému textu, 
schopnost text zaznamenat a interpretovat jeho obsah. Neprokáže-li uchazeč nezbytnou znalost českého 
jazyka pro vzdělávání v gymnáziu, podmínkám přijímací zkoušky nevyhověl. Uchazeč, který prokázal 
potřebnou znalost českého jazyka, je zařazen do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na 
základě všech kritérií na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů. 

 
V Praze dne 25. ledna 2023 

Mgr. Tomáš Ledvinka 
        ředitel školy 
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