
Čj.: Nj 101/2022 

 
Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 

 

Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41,  

Gymnázium - čtyřleté studium 

1. Výsledky ze základního vzdělávání – maximálně 60 bodů 
Body za základní vzdělávání se udělují takto: 

 hodnotí se výsledky studia v prvním pololetí 8. ročníku a v prvním pololetí 9. ročníku 

(nebo ze srovnatelných ročníků víceletého gymnázia) 

 hodnotí se 8 předmětů: český jazyk, matematika, anglický jazyk, dějepis, zeměpis, 

přírodopis, fyzika, chemie 

 z počáteční hodnoty 60 bodů se odečítají body podle tabulky: 

Známka 1 2 3 4 

Odečet bodů 0 2 4 10 

 v případě dvojky z chování se odečte 20 bodů, v případě trojky z chování 40 bodů 

2. Jednotný test z českého jazyka – maximálně 100 bodů (tj. výsledky testu se vynásobí dvěma) 

3. Jednotný test z matematiky – maximálně 100 bodů (tj. výsledky testu se vynásobí dvěma) 

4. Umístění v předmětových soutěžích – maximálně 10 bodů 
Škola akceptuje pouze soutěže uvedené ve Věstníku MŠMT - Vyhlášení soutěží a přehlídek 

ve školním roce 2021/2022 (Soutěže typu A - Předmětové soutěže) 

Boduje se umístění v období 1. 9. 2020 – 1. 4. 2022 takto: 

 Obvodní kolo: 1. místo: 3 body, 2. místo: 2 body, 3. místo: 1 bod  

 Vyšší kola: 1. místo: 6 bodů, 2. místo: 4 body, 3. místo: 2 body 

Umístění musí být škole prokazatelně doloženo nejpozději 5. 4. 2022. 

Celkem maximálně 270 bodů. 

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí: 

1) součet výsledků testů z českého jazyka a matematiky 

2) výsledek testu z matematiky 

3) výsledky tzv. otevřených úloh v rámci testu český jazyk  

4) výsledky tzv. otevřených úloh v rámci testu matematika 

5) průměr vysvědčení 1. pol. 9. třídy 

6) průměr vysvědčení 1. pol. 8. třídy 

Při přijímání cizinců bude škola postupovat podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím 
řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění. 

Počet přijímaných uchazečů: 30 žáků 

Praha 19. 1. 2022                     PhDr. Jaroslava Najnarová 

ředitelka školy 
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