
Malostranské gymnázium

Praha 1, Josefská 7

Informace pro uchazeče o studium

Den otevřených dveří – 10. ledna 2023



Základní informace

• Zřizovatel: hlavní město Praha

• Ředitel: Mgr. Tomáš Ledvinka

• Statutární zástupkyně: Mgr. Dana Veverková

• Zástupkyně: Ing. Jitka Voldánová, Mgr. Renata Turková

• Studium: osmileté

• Kód oboru: 79-41-K/81

• Kapacita: 480 žáků, 16 tříd



Specifika školy

• Genius loci Malé Strany - podnětné prostředí

• spolupráce s VŠ – fakultní škola 3 fakult UK  - přírodovědecké

- pedagogické

- matematicko-fyzikální

- smlouva o spolupráci s FF UK

• koexistence a kooperace s Malostranskou ZŠ

• velmi přátelská škola a lidé

• široká a různorodá nabídka školních akcí

• aktivní žákovská rada



Pedagogický sbor

celkem 70 pedagogů 

z toho 48 žen a 22 mužů

Další funkce

výchovná poradkyně

kariérová poradkyně

metodička prevence

školní psycholožka

knihovnice



Komunikace…

• systém Bakaláři – třídnice, známky, zprávy pro rodiče, docházka atd.

• každý žák má školní e-mailovou adresu

• každý učitel nabízí konzultační hodiny

• MS Teams – online doplněk k výuce

• ISIC karta pro každého – vstup do školy atd.

• SPMG – Spolek přátel Malostranského gymnázia – rodičovská organizace –
podpora školy (příspěvek 1000 Kč), organizace maturitního plesu

• nová wi-fi síť pro žáky – využití při výuce



Školní stravování

• externí školní jídelna na Dražického náměstí (2 minuty chůze) –

nabídka 3 jídel – vaří se i diety

• školní bufet

• studentská kuchyňka v podkroví



Cizí jazyky

1. cizí jazyk – angličtina – rozdělení do skupin dle úrovně

2. cizí jazyk od sekundy – volba NJ, FJ, ŠJ

ve volitelných předmětech od kvinty je dále nabízena latina

povinnost maturovat z aspoň jednoho cizího jazyka (jednu zkoušku lze 
nahradit jazykovým certifikátem)



Volitelné předměty

• kvarta – na 1 rok - tvůrčí psaní, 20.st. pod lupou, zajímavá matematika, 
finanční gramotnost, aktuality ze světa Bi a Ch, anglická konverzace…

• od kvinty na 2 roky  – estetická výchova hudební / výtvarná

• od kvinty na 4 roky – latina, RJ, programování, přírodní vědy, humanitní vědy, 
deskriptiva, dějiny umění…

• od septimy na 2 roky– antropologie, kapitoly z M, sem. ZSV, chemie v 
souvislostech, právo v praxi, American studies, Business English

• oktáva – každý volí 3 maturitní semináře (B, Hist., Lit., Fy, Ge, M, Ch, ZSV)

Nabídka se mění, otevírají se zpravidla 4 skupiny (min. 8 zájemců)



Přijímací řízení 2023
• přihláška nejpozději do 1. března 2023 (doporučujeme osobní předání 

v sekretariátu školy, jinak poštou nebo datovou schránkou)

• přihlášku lze podat na 2 školy – školy pište na obě přihlášky ve stejném pořadí

• formulář přihlášky získáte na  ZŠ (leckde vytisknou známky), na stránkách MŠMT 
nebo stránkách MALGYM 

• známky za obě pololetí 4. a za první pololetí 5. ročníku potvrzené ZŠ (nebo 
notářsky ověřené vysvědčení)

• vyplnit všechny údaje!

• žáci s SVP přiloží též doporučení pedagogicko-psychologické poradny s doporučením pro 
přijímací zkoušky – pouze na formuláři pro přijímací řízení!





Časté chyby v přihláškách

• není uvedena soukromá datová schránka, resp. chybí oznámení, že 
zákonný zástupce datovou schránku nemá (podnikatelská se neuvádí)

• chybně uvedené pořadí škol: 1. škola = 1.termín, 2. škola = 2. termín (uvést 
stejné pořadí na obě přihlášky)

• chybí podpisy uchazeče nebo zákonného zástupce

• chybí datum narození zákonného zástupce nebo je zaměněno s datem 
narození uchazeče

• nepřevedené slovní hodnocení



Kritéria pro přijímání uchazečů (předběžná)

státní přijímací zkoušky: test z matematiky (max. 50 b.)

test z českého jazyka (max. 50 b.)

vysvědčení za obě pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku ZŠ

10 b. získá uchazeč, který neměl žádnou 3, 4 nebo 5 a neměl 
sníženou známku z chování

podrobná kritéria budou zveřejněna do 31. ledna 2023 



Počty přihlášených a přijatých uchazečů 

Rok
Přihlášeno 
uchazečů

Přijato

Umístění 
posledního 

přijatého na 
odvolání

Body 
posledního 

přijatého na 
odvolání

z toho body za 
test z 

matematiky

2022 469 60 105. 83 35

2021 416 59 111. 84 38

2020 469 60 115. 89 34

2019 635 60 141. 83 35

2018 446 60 124. 71 29



Termíny přijímacích zkoušek

1. termín – 17. 4. 2023 – ve škole uvedené na 1. místě přihlášky

náhradní termín – 10. 5. 2023

2. termín – 18. 4. 2023 – ve škole uvedené na 2. místě přihlášky

náhradní termín – 11. 5. 2023

• testy vyhodnocuje CERMAT

• v obou školách se započítává lepší výsledek z testu z ČJ i z M

náhradní termín pouze při závažných důvodech s dokladem od lékaře a omluvenkou 
doručenou nejpozději do 3 dnů (nahlásit absenci ihned aspoň telefonicky)



Další předpokládané termíny

• pozvánka k PZ – 14 dní předem poštou

• nahlížení do spisu před vydáním rozhodnutí – (bude upřesněno)

• možnost podání odvolání u nepřijatých – do 3 prac. dnů od doručení
rozhodnutí

• odevzdání zápisových lístků – do 10 prac. dnů od oznámení (tedy 
vyvěšení) rozhodnutí o přijetí

• oznámení výsledků na webu školy cca 1. května pod kódem (nevolat)



Další informace k přijímacímu řízení

www.cermat.cz

www.malostranskeskoly.cz zde budou zveřejňovány aktuální informace

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-
konzervatore

Specifikace požadavků k JPZ | Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 
243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání  

V případě nejasností se obraťte na vedení nebo sekretariát školy

http://www.cermat.cz/
http://www.malostranskeskoly.cz/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
https://prijimacky.cermat.cz/menu/specifikace-pozadavku-k-jpz


Dotazy???



Děkujeme za pozornost

a těšíme se na setkání s Vámi

Tomáš Ledvinka, ředitel školy

Jitka Voldánová, zástupkyně ředitele


