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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do 1. ročníku  

nižšího stupně oboru vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium 
 

U přijímací zkoušky se hodnotí: 

- výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky 
- výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury 
- výsledky předchozího studia  
- umístění na 1. – 3. místě v obvodním (případně krajském nebo celostátním) kole olympiád 

ve školním roce 2020/2021 
- umístění „úspěšný řešitel“ v obvodním (případně krajském nebo celostátním) kole 

olympiád ve školním roce 2020/2021 
 

Hodnocení všech částí jsou vyjádřena body. Větší počet bodů znamená lepší umístění. 
 
Maximální počet bodů, kterého lze dosáhnout 120 bodů (+příslušný počet bodů za 
 umístění v olympiádách) 
z toho: 
- jednotná přijímací zkouška z matematiky 50 bodů 
- jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury 50 bodů 
- výsledky předchozího studia 20 bodů  
- 1. - 3. místo v obvodním (případně krajském nebo celostátním) kole olympiády  

ve školním roce 2020/2021 5 – 4 – 3 body 
- umístění „úspěšný řešitel“ v obvodním (případně krajském nebo celostátním)  

kole olympiád ve školním roce 2020/2021 2 body 
 
Hodnocení předchozího studia na ZŠ je zpracováno takto: 
Posuzují se známky z vybraných předmětů 1. pololetí 7. třídy ZŠ. Z přidělených  
20 bodů se odečítá dle následující tabulky. 
 

Předmět Známka 

matematika, český jazyk, cizí jazyk, zeměpis, 
dějepis, přírodopis, fyzika, občanská výchova 

1 2 3 4 

Počet odečtených bodů 0 bodů 1 bod 3 body 5 bodů 

 
V případě, že stanoveného počtu bodů, který ještě umožňuje přijetí, dosáhne více žáků, 
rozhodne bodový zisk dosažený v jednotných přijímacích zkouškách v tomto pořadí -   
1. matematika, 2. český jazyk a literatura. V případě shodného bodového zisku v jednotlivých 
částech přijímací zkoušky bude rozhodujícím hlediskem průměrný prospěch na ZŠ  
(1. pol. 6. tř. + 1. pol. 7. tř.). 

 
Přijímaní cizinců se řídí § 20 zákona č. 561/2004 Sb. 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 

 
 
 
V Praze dne 27. ledna 2021              RNDr. Helena Štěrbová 
                                                                                                    ředitelka školy 
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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do 1. ročníku  

nižšího stupně oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium 
 

U přijímací zkoušky se hodnotí: 
- výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky 
- výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury 
-   výsledky předchozího studia  
- umístění na 1. – 3. místě v obvodním (případně krajském nebo celostátním) kole olympiád 

ve školním roce 2020/2021 
- umístění „úspěšný řešitel“ v obvodním (případně krajském nebo celostátním) kole 

olympiád ve školním roce 2020/2021 
 
Hodnocení všech částí jsou vyjádřena body. Větší počet bodů znamená lepší umístění.  
 
Maximální počet bodů, kterého lze dosáhnout 120 bodů (+příslušný počet bodů za  
 umístění v olympiádách) 
z toho: 
- jednotná přijímací zkouška z matematiky 50 bodů 
- jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury 50 bodů 
- výsledky předchozího studia 20 bodů 
- 1. - 3. místo v obvodním (případně krajském nebo celostátním) kole olympiády  

ve školním roce 2020/2021 5 – 4 – 3 body 
- umístění „úspěšný řešitel“ v obvodním (případně krajském nebo celostátním)  

kole olympiád ve školním roce 2020/2021 2 body 
 

Hodnocení předchozího studia na ZŠ je zpracováno takto: 
Posuzují se známky z vybraných předmětů 1. pololetí 5. třídy ZŠ. Z přidělených 
20 bodů se odečítá dle následující tabulky. 
 

Předmět Známka 

matematika, český jazyk, cizí jazyk, 
vlastivěda, přírodověda 

1 2 3 4 

Počet odečtených bodů 0 bodů 1 bod 3 body 5 bodů 

 
V případě, že stanoveného počtu bodů, který ještě umožňuje přijetí, dosáhne více žáků, 
rozhodne bodový zisk dosažený v jednotných přijímacích zkouškách v tomto pořadí - 
1. matematika, 2. český jazyk a literatura. V případě shodného bodového zisku v jednotlivých 
částech přijímací zkoušky bude rozhodujícím hlediskem průměrný prospěch na ZŠ 
(1. pol. 4. tř. + 1. pol. 5. tř.). 
 
Přijímaní cizinců se řídí § 20 zákona č. 561/2004 Sb. 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60 

 

 
 
V Praze dne 27. ledna 2021                        RNDr. Helena Štěrbová 
                                                                                                    ředitelka školy 


