GYMNÁZIUM, PRAHA 6, NAD ALEJÍ 1952
Nad Alejí 1952
162 00 Praha 6 – Petřiny

Tel: 235010160, Fax: 235010189
E-mail: gymnasium@alej.cz

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 60 zák. 561/2004 Sb. v platném znění, 1. kolo
přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia oboru 79-41-K/41 Gymnázium pro
školní rok 2019/2020:
č.j.: 16/2019
Studium na ZŠ a umístění v soutěžích
1. Průměrný prospěch ve 2.pololetí 8.ročníku a v 1.pololetí 9.ročníku ZŠ je ohodnocen body
v rozsahu 0 – 5 bodů (každé pololetí samostatně).
průměr 1,00 – 1,29 ………………………………….
5 bodů
průměr 1,30 – 1,39 ………………………………….
4 body
…
průměr 1,70 a více …………………………………..
0 bodů
2. Umístění v předmětových soutěžích (organizovaných MŠMT s výjimkou soutěží v estetické a
tělesné výchově) v obvodním/okresním nebo městském/krajském kole. Započítávají se maximálně
dvě nejlepší umístění v posledních dvou letech (max. 6 bodů).
1.místo ………………………………………………..
3 body
2.místo ………………………………………………..
2 body
3.místo ………………………………………………..
1 bod

Maximální součet bodů za studium na ZŠ a umístění v soutěžích je 16 bodů.
Výsledky přijímacích zkoušek
1. Jednotná přijímací zkouška z matematiky…………………………….
2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka………………………..
3. Školní přijímací zkouška z anglického jazyka ……………… .………

max. 50 bodů
max. 50 bodů
max. 50 bodů

Maximální součet bodů za výsledky přijímacích zkoušek je 150 bodů.
Maximální součet bodů – nejlepší dosažitelné hodnocení je 166 bodů.
Jednotná kritéria přijímání:









Do vyhodnocení jednotných přijímacích zkoušek budou zahrnuty výhradně výsledky zapsané do
záznamových archů, k výsledkům zapsaným v testovém sešitu se nepřihlíží.
Po vyhodnocení výsledků Cermatem se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů.
Přijato bude maximálně 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů.
V případě rovnosti bodů bude (v daném pořadí):
1. dána přednost uchazeči se změněnou pracovní schopností (tato skutečnost musí být
doložena lékařským potvrzením a vyznačena na přihlášce).
2. dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za přijímací zkoušky.
3. dána přednost uchazeči s vyšším bodovým ziskem v testu z matematiky.
Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se na žádost promíjí
přijímací zkouška z českého jazyka. Dle § 14 vyhl. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu
vzdělávání, v platném znění, vytvoří ředitel školy ve spolupráci s Cermatem redukované
hodnocení. Na jeho základě budou tyto osoby zařazeny do výsledného pořadí uchazečů. Zároveň
bude pohovorem ověřena znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na úpravu podmínek přijímacího
řízení, pokud k přihlášce doloží doporučení školského poradenského zařízení.

V prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 jsou stanoveny společné
termíny pro jednotnou i školní přijímací zkoušku na 12.4. a 15.4.2019.
Přihlášku ke studiu je nutno podat nejpozději do 1. března 2019.
V Praze dne 14.1.2019

Jiří Benda
ředitel školy

