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Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023-2024 

stanovená ředitelkou školy ke dni 22. listopadu 2022 
 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PODLE ŠKOLNÍHO  

VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU „ALT“ 

 

Přijímací řízení proběhne podle následujících kritérií: 

Celkový maximální možný bodový zisk v přijímacím řízení: 160 bodů 

 

 

I. Body za jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky – maximálně 100 bodů 

 
Český jazyk – maximální možný zisk 50 bodů 

Matematika – maximální možný zisk 50 bodů 

 

 

II.  Body za školní část přijímací zkoušky - písemné vyřešení úkolu ze zvolené oblasti zájmu 

uchazeče – maximálně 15 bodů 

 
 

III. Body získané za pohovor nad předloženým výběrovým reprezentativním portfoliem       

      uchazeče (včetně hodnocení portfolia a prospěchu na základní škole, popřípadě na střední   

      škole) – maximálně 45 bodů 

 
Informace o výběrovém portfoliu najdete v samostatném dokumentu „Pokyny pro uchazeče do 

studia podle ŠVP ALT – jak připravit výběrové portfolio“. 

 

 

 

Podmínky přijetí 

 

1. Podmínky pro přijetí splní ten uchazeč, který bude mít bodový zisk v testu z matematiky alespoň 

20 a více bodů a v testu z českého jazyka rovněž alespoň 20 a více bodů, součet bodů za obě 

zkoušky musí být celkem alespoň 50 bodů a více. Tyto bodové hranice platí jako podmínka přijetí 

bez ohledu na celkový bodový zisk v přijímacím řízení. 

 

2. O přijetí uchazečů rozhodne pořadí uchazečů podle celkového součtu bodů získaných 

v přijímacím řízení. Při rovnosti bodů je pro pořadí rozhodující celkový bodový zisk z matematiky a 

českého jazyka ve státní části přijímací zkoušky.  

 

3. Při vyřizování odvolání v rámci autoremedury se postupuje podle pořadí uchazečů v celkovém 

soupisu výsledků přijímacího řízení.  
 

 

 

 

 

 

 



Tabulka možného bodového zisku za portfolio a pohovor nad ním a za hodnocení prospěchu na 

ZŠ nebo střední škole – celkem 45 bodů 

Položka Maximální 

možný bodový 

zisk 

Poznámka 

Obsah portfolia 

Osobní pohovor nad předloženým 

portfoliem 

 

41 bodů 1. titulní strana 

2. odpovědi na otázky formou souvislého 

textu nebo myšlenkové mapy 

3. 3-4 důkazy reprezentující osobní zájmy 

a zdůvodnění jejich zařazení 

4. seznam literatury 

 
POZNÁMKA:  

Součástí hodnocení bude také jazyková a 

pravopisná správnost. 

Do hodnocení portfolia se započítávají pouze ty 
důkazy, které budou prokázány a ověřeny 
v osobním pohovoru. 

Do portfolia nezařazujte placené certifikáty 
(např. jazykové zkoušky). 

Hodnocení prospěchu na ZŠ nebo 

střední škole 

(vybrané předměty na vysvědčení 

v 1. a 2. pololetí v 8. třídě a 

v pololetí 9. třídy)* 

4 body  Průměr za započítávaný prospěch* do 

1,21 = 2 body 

 Na obou dvou posuzovaných 

vysvědčeních pouze známka 1 nebo 2 = 

2 body 

CELKEM MOŽNO ZÍSKAT 

BODŮ  
45 bodů  

 

*Do průměru započítávaných známek se počítají známky z českého jazyka, cizího jazyka (pokud 

uchazeč studoval angličtinu, započítává se angličtina), matematiky, fyziky, přírodopisu, chemie, 

dějepisu, zeměpisu na  vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za pololetní vysvědčení z 9. třídy 

(případně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a středních škol). 
 
 
 

V Praze dne 22. listopadu 2022 
                                                                                                                         Mgr. Jitka Kmentová 
          ředitelka 
                                                                                                               Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 
 


