Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
obor 79-41-K/41 Gymnázium - čtyřleté
Ředitelka školy rozhodla podle § 60 školského a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do
1. ročníku oboru vzdělání 7941K/41 pro školní rok 2021/2022. V přijímacím řízení v oborech vzdělání
s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury
a z matematiky, organizovaná MŠMT. Gymnázium Oty Pavla neorganizuje další vlastní přijímací
zkoušky. Hodnocení přijímacího řízení bude provedeno následovně.
1. Hodnocení výsledků základního vzdělávání
Průměrný prospěch na vysvědčení v 1. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy základní školy
(či odpovídajících ročníků víceletého gymnázia) je ohodnocen maximálně 30 body. 1. pololetí 8. třídy
je ohodnoceno maximálně 20 body, 1. pololetí 9. třídy maximálně 10 body.
Přidělení bodů za jednotlivé průměry na vysvědčeních je provedeno programem Bakalář u všech
uchazečů rovnocenným způsobem dle následujícího vzorce a tabulky:
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∗ (2,20 − 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑝ě𝑐ℎ)
(2,20 − 1)
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𝐵𝑜𝑑𝑦 𝑍Š 1. 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑙𝑒𝑡í 9. 𝑡ří𝑑𝑦 =
∗ (2,20 − 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑝ě𝑐ℎ)
(2,20 − 1)
Průměrný prospěch vyšší nebo roven 2,20 je hodnocen 0 body.
𝐵𝑜𝑑𝑦 𝑍Š 1. 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑙𝑒𝑡í 8. 𝑡ří𝑑𝑦 =

2. Hodnocení předmětových soutěží
Umístění v obvodních, krajských a vyšších kolech znalostních, literárních, sportovních a uměleckých
soutěží v 8. a 9. třídě ZŠ (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) je zohledněno maximálně 10
body.
Hodnotí se:
1. - 5. místo
znalostních a literárních soutěží následovně:
1. místo 3 body, 2. místo 2 body, 3. - 5. místo 1 bod.
1. – 3. místo
individuálních sportovních a uměleckých soutěží následovně:
1. – 3. místo 1 bod
1. – 3. místo v ČR
kolektivní sportovní soutěže reprezentace ČR
1. – 3. místo 1 bod
Umístění musí být potvrzeno školou nebo doloženo příslušným diplomem nejpozději do 1. března 2021.
3. Hodnocení výsledku jednotných přijímacích zkoušek
Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury
Jednotná přijímací zkouška z matematiky
Celkový maximální součet bodů hodnocení:

- maximálně 50 bodů
- maximálně 50 bodů

140 bodů

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč, který dosáhne v jednotné přijímací zkoušce z českého
jazyka minimálně 10 bodů a v jednotné přijímací zkoušce z matematiky minimálně 10 bodů.
Uchazeči budou seřazeni dle celkového součtu bodů. Dle §60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) pokud plní podmínky
přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků
hodnocení přijímacího řízení, tedy podle celkového počtu bodů hodnocení přijímacího řízení. Při
rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů za výsledky jednotných přijímacích zkoušek.
Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů:
Gymnázium 79-41-K/41, čtyřleté do naplnění kapacity 30 žáků včetně odvolání.
V Praze dne 30. ledna 2021
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