
 
 
 
 

Kritéria přijímacího řízení 
 

 
    Ke studiu ve školním roce 2023/2024 jsou uchazeči přijímáni na základě: 

- jednotné přijímací zkoušky (Matematika, Český jazyk a literatura), 
- průměrného prospěchu ze základní školy (víceletého gymnázia, školy jiného státu EU), 
- splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání. 

 
    Při přijímacím řízení budou uchazeči řazeni podle dosaženého počtu bodů do jednotlivých 
oborů vzdělání až do plné kapacity tříd. Při rovnosti počtu bodů „celkem“ se přihlíží k vyššímu 
počtu bodů z JPZ. Pokud je shodný i počet bodů z JPZ, přihlíží se k vyššímu počtu bodů z JPZ 
z předmětu Matematika. 
 
    Body se přidělují následovně: 
 

1. Jednotná přijímací zkouška z Matematiky – maximálně 50 bodů (45,5 % 
z celkového hodnocení). 

2. Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury – maximálně 50 bodů 
(45,5 % z celkového hodnocení). 

3. Průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. třídy ZŠ – maximálně 5 bodů (4,5 % 
z celkového hodnocení). 

4. Průměrný prospěch v 1. pololetí 9. třídy ZŠ – maximálně 5 bodů (4,5 % 
z celkového hodnocení). 

5. Za sníženou známku z chování se za každý stupeň odečítá 10 bodů. 
6. Za každou známku „nedostatečný“ se odečítá 10 bodů. 
 

 
 
    Průměrný prospěch bude počítán jako aritmetický průměr prospěchu ze všech předmětů          
ve 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ, popřípadě odpovídajících vysvědčení z víceletého 
gymnázia či jiné školy EU.  
 
 
 

aritmetický průměr body 
1,00 – 1,10 5 
1,11 – 1,20 4 
1,21 – 1,30  3 
1,31 – 1,40  2 
1,41 – 1,50  1 
1,51 a vyšší  0 

 



V případě osob podle § 20 odst. 4 školského zákona, které podají žádost o prominutí přijímací 
zkoušky z Českého jazyka a literatury, se postupuje podle procentuální úspěšnosti: 
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) a porovnáním s ostatními uchazeči (������ý 	�č�� �í����ý�� ���ů
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). 

 
 
 
 
 
V Praze dne 12. 12. 2022 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Ing. Josef Ineman 
                                                                                                           ředitel školy 
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