
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 

ředitelka školy 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku gymnázia pro školní rok 2023/2024 

v denní formě vzdělávání do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium. 

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 27 

 

Termín podání přihlášky: do 1. 3. 2023 

 

Termín konání jednotné přijímací zkoušky (CERMAT): 13. (1. termín) nebo 14. 4. 2023 

(2. termín), do přihlášky uchazeč uvádí jeden vybraný termín (pořadí obou uvedených škol 

v textech obou přihlášek je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy; pořadí škol 

uvedených v přihlášce pouze určuje, kde se koná jednotná přijímací zkouška v 1. a 2. termínu). 

 

Termín konání školní přijímací zkoušky: 17. (1. termín) nebo 18. 4. 2023 (2.termín). 

Uchazeč, který si zvolí 1. termín jednotné přijímací zkoušky, bude konat školní přijímací 

zkoušku v 1. termínu; uchazeč, který si zvolí 2. termín jednotné přijímací zkoušky, bude konat 

školní přijímací zkoušku v 2. termínu. 

 

Jednotná kritéria pro přijetí uchazečů: 

 

I. JEDNOTNÁ ZKOUŠKA (CERMAT) 

a) jednotný test z matematiky 

b) jednotný test z českého jazyka a literatury 

● Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České 

republiky, nikoli v zahraničních školách na území České republiky (viz dále 

podle § 20 odst. 4 školského zákona), podají společně s přihláškou písemnou 

žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. U těchto 

uchazečů se ověří znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, 

rozhovorem (řízený rozhovor na dané téma, rozhovor týkající se základní 

gramatiky, rozhovor o porozumění textu) v den konání školní přijímací 

zkoušky. 

 

II. ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 

a) motivační dopis (uchazeč doloží osobně, čitelně podepsané do kanceláře školy do 10.  3. 

2023 do 16:00 hodin) 

b) ústní rozhovor 

c) kreativní disciplína (uchazeč doloží osobně, čitelně podepsané do kanceláře školy 

do 10. 3. 2023 do 16:00 hodin) 

d) motivace uchazeče při mimoškolní činnosti (uchazeč doloží do 1. 3. 2023 společně 

s přihláškou) 

 

 

 



III. VYSVĚDČENÍ ZE ZŠ 

V přihlášce je potřeba mít potvrzeno hodnocení na vysvědčení za obě pololetí 8. ročníku 

a za 1. pololetí 9. ročníku základní školy, a to u uchazečů, kteří plní povinnou školní 

docházku, ale také u uchazečů, kteří již splnili povinnou školní docházku a v tomto školním 

roce se vzdělávají na jiném typu střední školy. Pokud nebude potvrzeno školou, je nutno 

přiložit ověřené kopie těchto vysvědčení. 

 

V případě studia na zahraniční škole/mimo území České republiky je třeba přiložit překlad 

vysvědčení za obě pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku základní školy s převodem 

známek do škály hodnocení v České republice.  

Uchazeči z Ukrajiny (s dočasnou ochranou) mohou tyto doklady zčásti nebo zcela nahradit 

čestným prohlášením. 

 

Hodnotí se průměrný prospěch ze všech pololetí. 

 

VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Bodové hodnocení: 

I. jednotná zkouška      100 bodů 

● český jazyk a literatura      50 bodů 

● matematika       50 bodů 

● Uchazeči se do celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek testu 

z českého jazyka a literatury a testu z matematiky ze dvou možných výsledků 

ve dvou možných termínech na dvou různých školách. 

 

II. školní přijímací zkouška     97 bodů 

● motivační dopis (hodnotí se: obsah – motivace ke studiu, kvalita argumentace, 

logická výstavba textu; forma a styl – dodržení stylu a zadání motivačního 

dopisu, bohatství jazykových prostředků, šíře slovní zásoby, dodržení 

pravopisné normy)      25 bodů 

● ústní rozhovor s dvojčlennou komisí (hodnotí se: aktivní přístup k životu 

v komunitě – např. škola, třída, obec; aktivita zadaná na místě při školní 

přijímací zkoušce; hodnotové ukotvení uchazeče; řízený rozhovor 

o mezigeneračním vzdělávání; úroveň vyjadřování)  50 bodů 

● kreativní disciplína (hodnotí se: originalita/zajímavost formy zpracování; 

vzájemná souvislost motivačního dopisu a zadání kreativní disciplíny) 

15 bodů 

● motivace uchazeče při mimoškolní činnosti (hodnotí se: rozsah zapojení, typ 

aktivity a úspěšnost)      7 bodů 

o uchazeč doloží kopii diplomu: vědomostní soutěže a olympiády, 

sportovní soutěže (1. – 3. místo krajské, okresní, oblastní kolo; 1. – 5. 

místo celostátní a vyšší kolo) 

o zapojení do aktivit společnosti Post Bellum (např. Příběhy našich 

sousedů), dobrovolnictví, publicistická činnost (doloží písemnou 

referenci s uvedením časového období) 



o vzdělávání v ZUŠ a další umělecké aktivity, skauting, týmová 

volnočasová aktivita (alespoň 2 školní roky, doloží vysvědčením, popř. 

písemným vyjádřením lektora s uvedením časového období) 

o ocenění zvláště hodné zřetele nebo organizace mimoškolních aktivit 

(doloží vyjádřením kompetentní osoby s uvedením časového období) 

● Informace ke způsobu zpracování motivačního dopisu a kreativní disciplíny jsou 

uvedeny v samostatném dokumentu, který je nedílnou součástí Jednotných 

kritérií pro přijetí uchazečů. 

 

III. vysvědčení ze ZŠ       3 body 

 

průměr 

od-do 
body 

1,00 - 1,00 3 

1,01 - 1,25 2 

1,26 - 1,50 1 

    1,51 

a horší 
-  0 

 

Celkem: 200 bodů 

Pro přijetí ke vzdělávání uchazeč musí získat v rámci jednotné přijímací zkoušky minimálně 

30 bodů (15 bodů z matematiky a 15 bodů z českého jazyka) a současně v rámci školní 

přijímací zkoušky minimálně 50 bodů. 

 

Pro stanovení celkového pořadí uchazečů platí následující:  

Váha jednotné přijímací zkoušky je 60 %. Získané body z jednotné přijímací zkoušky se proto 

násobí koeficientem 0,6. Váha školní přijímací zkoušky je 40 %. Body získané ze školní 

přijímací zkoušky se proto násobí koeficientem 0,4. 

 

O přijetí uchazeče rozhoduje pořadí dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených 

v přijímacím řízení po vynásobení danými koeficienty. V případě rovnosti celkového 

počtu získaných bodů rozhoduje o pořadí počet bodů získaných za motivační dopis. 

Přehled celkových výsledků bude zveřejněn na webových stránkách školy a na nástěnce 

ve vrátnici školy. 

 

Hodnocení pro uchazeče dle § 20 odst. 4 školského zákona 

Bodové hodnocení: 

I. jednotná zkouška      50 bodů 

● matematika       50 bodů 

o uchazeči z Ukrajiny (s dočasnou ochranou) mohou konat jednotnou 

zkoušku v ukrajinském jazyce 



● Uchazeči se do celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek testu 

z matematiky ze dvou možných výsledků ve dvou možných termínech na dvou 

různých školách. 

 

II. školní přijímací zkouška     97 bodů 

● motivační dopis (hodnotí se: obsah – motivace ke studiu, kvalita argumentace, 

logická výstavba textu; forma a styl – dodržení stylu a zadání motivačního 

dopisu, bohatství jazykových prostředků, šíře slovní zásoby, dodržení 

pravopisné normy)      25 bodů 

● ústní rozhovor s dvojčlennou komisí (hodnotí se: aktivní přístup k životu 

v komunitě – např. škola, třída, obec; aktivita zadaná na místě při školní 

přijímací zkoušce; hodnotové ukotvení uchazeče; řízený rozhovor 

o mezigeneračním vzdělávání; úroveň vyjadřování)  50 bodů 

● kreativní disciplína (hodnotí se: originalita/zajímavost formy zpracování; 

vzájemná souvislost motivačního dopisu a zadání kreativní disciplíny) 

15 bodů 

● motivace uchazeče při mimoškolní činnosti (hodnotí se: rozsah zapojení, typ 

aktivity a úspěšnost)       7 bodů 

o uchazeč doloží kopii diplomu: vědomostní soutěže a olympiády, 

sportovní soutěže (1. – 3. místo krajské, okresní, oblastní kolo; 1. – 5. 

místo celostátní a vyšší kolo) 

o zapojení do aktivit společnosti Post Bellum (např. Příběhy našich 

sousedů), dobrovolnictví, publicistická činnost (doloží písemnou 

referenci s uvedením časového období) 

o vzdělávání v ZUŠ a další umělecké aktivity, skauting, týmová 

volnočasová aktivita (alespoň 2 školní roky, doloží vysvědčením, popř. 

písemným vyjádřením lektora s uvedením časového období) 

o ocenění zvláště hodné zřetele nebo organizace mimoškolních aktivit 

(doloží vyjádřením kompetentní osoby s uvedením časového období) 

● Informace ke způsobu zpracování motivačního dopisu a kreativní disciplíny jsou 

uvedeny v samostatném dokumentu, který je nedílnou součástí Jednotných 

kritérií pro přijetí uchazečů. 

 

III.  vysvědčení ze ZŠ       3 body 

 

průměr 

od-do 
body 

1,00 - 1,00 3 

1,01 - 1,25             2 

1,26 - 1,50 1 

    1,51 

a horší 
-  0 



IV. ověření znalostí českého jazyka     50 bodů 

● rozhovor na dané téma     10 bodů 

● rozhovor – porozumění textu      20 bodů 

● rozhovor – gramatika       20 bodů 

 

Celkem: 200 bodů 

Pro přijetí ke vzdělávání uchazeč musí získat v rámci jednotné přijímací zkoušky minimálně 

15 bodů a současně v rámci školní přijímací zkoušky minimálně 50 bodů a současně minimálně 

15 bodů při ověření znalostí českého jazyka. 

 

Pro stanovení celkového pořadí uchazečů platí následující:  

Váha jednotné přijímací zkoušky je 60 %. Získané body z jednotné přijímací zkoušky se proto 

násobí koeficientem 0,6. Váha školní přijímací zkoušky je 40 %. Body získané ze školní 

přijímací zkoušky se proto násobí koeficientem 0,4. Body získané za ověření znalosti českého 

jazyka se rovněž násobí koeficientem 0,6. 

 

O přijetí uchazeče rozhoduje pořadí dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených 

v přijímacím řízení po vynásobení danými koeficienty. V případě rovnosti celkového 

počtu získaných bodů rozhoduje o pořadí počet bodů získaných za motivační dopis. 

Přehled celkových výsledků bude zveřejněn na webových stránkách školy a na nástěnce 

ve vrátnici školy. 

 

Součástí kritérií jsou další informace a požadavky 
 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdá zákonný zástupce uchazeče nejpozději do 1. 3. 

2023 (doporučeně poštou – razítko s nejzazším datem 1. 3. 2023, osobně do kanceláře školy 

nebo datovou schránkou zřízenou pro zákonného zástupce jako fyzickou osobu). 

 

V přihlášce vyplňte čitelně všechny požadované údaje – kontaktní adresu, podpis 

zákonného zástupce i uchazeče, e-mailovou adresu a telefon, termín zkoušky, potvrzení 

klasifikace ze základní školy (obě pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku), případné ID 

datové schránky zřízené pouze pro zákonného zástupce jako fyzickou osobu. 

 

Pokud má uchazeč z české základní školy vysvědčení pouze se slovním hodnocením, zajistí 

příslušná základní škola v souladu s § 51 odst. 3 školského zákona převod slovního hodnocení 

do klasifikace (stupeň prospěchu 1 – 5). 

 

Pokud uchazeč žádá o úpravu podmínek přijímacího řízení (jedná se o uchazeče se speciálními 

vzdělávacími potřebami), doloží společně s přihláškou ke vzdělávání doporučení školského 

poradenského zařízení, které musí obsahovat přesné vyjádření o uzpůsobení podmínek 

pro konání přijímací zkoušky. 

Pokud je uchazeč cizinec nebo český žák, který studuje v zahraniční škole (mimo území ČR 

nebo působící na území ČR nebo v evropské škole), je nutné dodat současně s přihláškou 



ke vzdělávání také všechna potřebná vysvědčení v úředním českém překladu. Hodnocení 

výsledků vzdělávání na vysvědčení z těchto škol posoudí individuálně ředitelka školy 

na základě jí vyhlášených kritérií přijímacího řízení. K zajištění srovnatelného posouzení všech 

uchazečů se použije převodník na klasifikaci, který je stanoven v § 3 odst. 1 vyhlášky č. 13/2005 

Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. 

 

Lékařské potvrzení nevyžadujeme. 

 

Pozvánku na jednotnou přijímací zkoušku a školní přijímací zkoušku obdrží zákonný 

zástupce uchazeče poštou na adresu uvedenou v přihlášce (případně do datové schránky zřízené 

pro zákonného zástupce jako fyzickou osobu) nejpozději 14 dnů před termínem konání 

přijímací zkoušky. Pokud vám nebude do této doby pozvánka doručena, kontaktujte prosím 

školu (info@gymnaziumpn.cz, nebo telefon 602 582 938). V pozvánce bude uveden 

identifikační kód uchazeče. 

 

Před přijímací zkouškou je každý uchazeč povinen prokázat svou totožnost, a to buď průkazem 

s fotografií (např. lítačka, ISIC karta, pas), nebo potvrzením ze své základní školy obsahujícím 

jméno, příjmení, datum narození, fotografii uchazeče a razítko základní školy s podpisem 

oprávněné osoby. 

 

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví, je 

povinen svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvit. Pak koná přijímací zkoušku 

v náhradním termínu. 

 

CERMAT zpřístupní škole výsledky jednotné přijímací zkoušky nejpozději dne 28. 4. 

2023. Škola poté provede kompletaci těchto výsledků s výsledky školní přijímací zkoušky 

a s vysvědčením (viz výše stanovení kritérií). 

Škola následně zveřejní celkové výsledky přijímacích zkoušek a seznamy přijatých 

a nepřijatých uchazečů ke vzdělávání (pod identifikačním kódem uchazeče) 

● na webových stránkách školy 

● ve škole (na nástěnce ve vrátnici školy) 

 

Škola zašle rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče poštou (případně do datové schránky 

zřízené pro zákonného zástupce jako fyzickou osobu). 

 

Odvolání 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat 

ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Podává ho zákonný zástupce uchazeče 

Magistrátu hl. města Prahy prostřednictvím ředitelky školy (poštou, osobně ve škole nebo 

datovou schránkou zřízenou pro zákonného zástupce jako fyzickou osobu). 

 

Zápisový lístek 

Zápisový lístek obdrží uchazeč na příslušné základní škole. Uchazečům, kteří nejsou žáky 

základní školy, vydá zápisový lístek příslušný krajský úřad (v Praze MHMP). 

mailto:info@gymnaziumpn.cz


Pokud je uchazeč přijat ke studiu, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole tím, že 

do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdá ředitelce školy 

správně vyplněný a podepsaný zápisový lístek (poštou nebo osobně ve škole). 

Pokud uchazeč neodevzdá ředitelce školy zápisový lístek do uvedené lhůty, vzdává se práva 

být přijat ke vzdělávání a na jeho místo je přijat jiný uchazeč. 

 

Uchazeč cizinec 

Uchazeč cizinec, který není občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem, předloží 

doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince na území České republiky, a to nejpozději 

při zahájení vzdělávání. 

 

 

 

V Praze 30. 1. 2023     Mgr. Tereza Meinczingerová v. r. 


