2. kolo přijímacího řízení pro obor 79-41-K/81 – osmileté gymnázium
Právní předpisy týkající se přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022:
•

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon); Vyhláška č.
353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (v platném znění); Nařízení
vlády č.211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání (v platném znění); Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

Počet volných míst v oboru 79-41-K/81 – 10 míst
Postup a termíny podání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole:
o

o
•

•

•
•

•

•

Dle platného předpisu zájemce o vzdělávání na KGM (uchazeč) podává
ředitelce školy řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání ve střední škole do 2.
kola přijímacího řízení, a to nejpozději do 17.05.2022 (přihláška – tiskopis
předepsaný MŠMT ČR).
Součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:

vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých splnil nebo plní povinnou školní
docházku; vysvědčení z 8.r. a pololetí 9.r. ZŠ, pokud se uchazeč hlásí do 1.r.
čtyřletého gymnázia, (VYSVĚDČENÍ NEMUSÍ BÝT DOLOŽENO, JE-LI KLASIFIKACE NA
PŘIHLÁŠCE POTVRZENA ZÁKLADNÍ ŠKOLOU);
při vyplňování přihlášky se uvedou předměty a známky uvedené na posledních dvou
pololetních vysvědčeních (vyhláška §1 odst.7) a průměrný prospěch vypočítaný na
dvě desetinná čísla. Chování se nezapočítává do průměrného prospěchu;
škola nepožaduje lékařské potvrzení způsobilosti ke studiu;
doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro
nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími
potřebami;
žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka přikládají pouze uchazeči
s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělávání ve škole
mimo území ČR (v souladu s §20 odst.4 školského zákona);
Výpis z výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání
s maturitní zkouškou

Školní přijímací zkoušky:
•

Školní přijímací zkouška rozhodnutím ředitelky gymnázia ve 2. kole přijímacího řízení
pro školní rok 2022/2023 se koná v úterý 24.05. 2022. Součástí školní přijímací
zkoušky je test studijních předpokladů a pohovor v anglickém jazyce.

Konverzačními tématy pro pohovor v anglickém jazyce jsou:
Family and friends; 2. Free time (sport and hobbies); 3. Travelling; 4. Shopping; 5.
Culture (movies, music, theatre)
Podrobné informace uchazeč obdrží v pozvánce ke 2. kolu přijímacího řízení.
Kritéria pro 2. kolo příjímacího řízení
obor studia 79-41-K/81
-

JPZ – jednotná přijímací zkouška – matematika, český jazyk
HPPV – hodnocení prospěchu z předchozího vzdělávání
ŠPZ – školní přijímací zkouška
Části přijímacího řízení

Bodové hodnocení

JPZ – matematika (písemný test)
JPZ – český jazyk (písemný test)
HPPV
ŠPZ – písemný test, pohovor
Celkem maximálně

75 bodů
75 bodů
30 bodů
70 bodů
250 bodů

Dle školského zákona tvoří JPZ 60 % a školní přijímací zkouška 40 % z celkového hodnocení
přijímací zkoušky. Výsledky JPZ jsou tedy násobeny koeficientem 1,5, tzn. při maximálním
zisku 50 bodů se uchazeči započte do celkového hodnocení 75 bodů.

Hodnocení prospěchu z předchozího vzdělávání
Hodnotí se průměrný prospěch z povinných i volitelných předmětů (zaokrouhlený na
dvě desetinná místa bez známky z chování) na vysvědčení za 2. pololetí 4. třídy (P4) a
1. pololetí 5. třídy (P5).
Body za HPPV jsou vypočítány dle vzorce: P = 30 - (P4 + P5 - 2) * 15
(V případě záporného výsledku nezíská uchazeč žádný bod.)
Pokud uchazeč získá z jednotlivé písemné zkoušky JPZ 15 bodů a méně, znamená to,
že nevyhověl kritériím přijímacích zkoušek bez ohledu na celkový počet dosažených
bodů.

Při rovnosti dosažených bodů bude konečné pořadí uchazečů stanoveno na základě
dílčích kritérií aplikovaných v tomto pořadí:
1. vyšší počet bodů v testu z matematiky
2. vyšší počet bodů v testu z českého jazyka a literatury

Informace o organizaci, průběhu a kritériích přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023
Kontaktní infolinka pro uchazeče:
•
•
•

+420 244 402 425,
+420 606 063 957,
e-mail ortova@kgm.cz, sramek@kgm.cz

V Praze dne 12.05.2022
Mgr. Lenka Rousková, ředitelka školy, v.r.

