Předběžná kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium
na Gymnáziu prof. Jana Patočky v roce 2019 ( 79- 41- K/41)
Povinnou součástí přihlášky jsou vysvědčení nebo jejich ověřené kopie z osmého a devátého ročníku
základní školy nebo potvrzení školou této klasifikace přímo na přihlášce.
V rámci přijímacího řízení budou uchazeči psát přijímací testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a
matematiky (MA) (jednotná přijímací zkouška) a anglického jazyka (AJ) (školní přijímací zkouška).
V 1. kole přijímacího řízení proběhnou přijímací testy v prvním termínu v pátek 12. 4. 2019 nebo
v druhém termínu v pondělí 15. 4. 2019. Všechny tři testy se budou psát v jeden den.
Do 1. ročníku čtyřletého studia školního roku 2019/2020 bude přijato 30 uchazečů.
Dodavatelem a administrátorem testů z ČJL a MA včetně jejich hodnocení je Centrum pro zjišťování
výsledků ve vzdělávání ( CERMAT). Rozsah testů je dán RVP ZV.
Český jazyk a literatura: 60-minutový test s otevřenými i uzavřenými úlohami – maximální počet
bodů 50.
Matematika: 70-minutový test s otevřenými i uzavřenými úlohami ( hodnocen je i postup řešení) –
maximální počet bodů 50.
Hodnoceny budou pouze odpovědi zaznamenané v záznamovém archu.
Anglický jazyk – 30 minutový test – maximální počet 20 bodů. Rozsah testu je dán RVP ZV.
Pomůcky : propisovací tužka a rýsovací potřeby

Kritéria pro hodnocení uchazečů:
V rámci přijímacího řízení může žák získat maximálně 150 bodů.

1. Počet bodů dosažených v testech z ČJL a MA.
Maximální počet bodů je 100. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání na gymnáziu je, aby
v testu z ČJL dosáhl alespoň 15 bodů a v testu z MA alespoň 12 bodů. Při nesplnění těchto podmínek
nesplnil uchazeč kritéria a nebude přijat ke studiu.
2. Minimální počet bodů u testu z anglického jazyka stanoven není.
3. Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání.
0 - 20 bodů získá student za své studijní výsledky na ZŠ nebo odpovídajícím ročníku SŠ v posledních
dvou letech studia: za výsledky na vysvědčení za 2.pololetí 8.třídy ZŠ nebo odpovídajícím ročníku SŠ
(max. 10 bodů) a za výsledky na vysvědčení za 1.pololetí 9.třídy nebo odpovídajícím ročníku SŠ
(max. 10 bodů).

Přiřazení bodů za celkový průměr všech známek:
Průměr
1,00 – 1,10
1,11 – 1,20
1,21 – 1,30
1,31 – 1,40
1,41 - 1,50
1,51 - 1,60
1,61 – 1,70
1,71 – 1,80
1,81 – 1,90
1,91 – 2,00

Počet bodů
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

V případě, že uchazeč nemá vysvědčení ze školy zapsané v rejstříku škol, bude přidělení bodů za
studijní výsledky určeno individuálně na základě předloženého vysvědčení do max. výše 20 bodů.
Vysvědčení ze zahraniční školy musí být přeložené a úředně ověřené. Slovní hodnocení musí být
školou podle §51, odst. 3 školského zákona převedeno do klasifikace.
4. Úspěchy v olympiádách a soutěžích – 0 -10 bodů
Olympiády a soutěže certifikované MŠMT: (viz Věstník MŠMT 08/2018 Vyhlášení soutěží a přehlídek
ve školním roce 2018/19, 1.1. Soutěže typu A, 1.1.1. Předmětové soutěže): 10 bodů za 1.- 3. místo
v celostátním kole, 5 bodů za 1.- 3. místo v krajském kole, 2 body za 1. – 3. místo v obvodním kole.

5. Uchazeči, kteří splní podmínky uvedené v bodu 1, budou dále hodnoceni a pro stanovení pořadí
bude použito následujícího postupu:
Body z testů ČJL, MA a AJ budou sečteny s body získanými za prospěch ze ZŠ (bod 3) a za úspěchy
v olympiádách a dalších soutěžích (bod 4). Z takto vzniklého pořadí bude přijato ke studiu maximálně
30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů. Ostatní nebudou přijati z kapacitních důvodů. V případě, že
někteří z přijatých uchazečů neodevzdají zápisové lístky, mohou být další uchazeči následně přijati
ke studiu na základě odvolání v rámci využití nástroje tzv. autoremedury v souladu se zákonem č.
561/2004 Sb. - školský zákon v platném znění.
6. Rovnost v celkovém bodovém hodnocení
Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí celkový počet bodů z testů ČJL, MA a AJ, dále
celkový počet bodů z ČJL a MA, dále výsledek testu z MA, dále hodnocení výsledků z předchozího
vzdělávání.
7. Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání na zahraniční škole
Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání na škole mimo území České republiky, se při přijímacím
řízení ke vzdělávání ve střední škole promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost
českého jazyka se u těchto uchazečů ověří pohovorem. Uchazeč, který nekoná zkoušku z ČJL, se do
výsledného pořadí ostatních uchazečů zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci
redukovaného pořadí všech uchazečů (žebříček na základě všech ostatních kritérií přijímacího řízení).

Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit
uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, a to i když
se v nich vzdělávali jen část školního roku.

V Praze, 7.1.2019

Jana Drake v. r. , ředitelka školy

