Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25
186 00 Praha 8

Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2021/2022
denní forma vzdělávání
CJ_KGYMP8 00039/2021
V přijímacím řízení mohou uchazeči dosáhnout maximálně 100 bodů. Pořadí úspěšnosti uchazečů
v přijímacím řízení je dáno celkovým součtem získaných bodů podle následujícího členění:
1. Vysvědčení ze ZŠ (max. 40 bodů):
Slovní hodnocení musí základní škola převést pro účely přijímacího řízení do klasifikace.
Body za vysvědčení za 1. pol. 9. roč. jsou přidělovány předmětům český jazyk a literatura, matematika,
cizí jazyk (v případě uvedení dvou cizích jazyků se započítává ten s lepší klasifikací), dějepis, občanská
výchova, zeměpis, přírodopis, fyzika a chemie následovně:
Známka
1
2
3
Předmět
Čj, M, Cj
4 body
2 body
0 bodů
ostatní
3 body
2 body
0 bodů
Body za vysvědčení za 1. pol. 8. roč. jsou přidělovány předmětům český jazyk a literatura, matematika a
cizí jazyk následovně:
Známka
1
2
3
Předmět
Čj
4 body
2 body
0 bodů
M, Cj
3 body
2 body
0 bodů
Pokud je uchazeč na vysvědčení hodnocen z kteréhokoliv předmětu známkou „dostatečný“, v tomto
kritériu nezíská žádný bod.
2. Písemná přijímací zkouška (max. 60 bodů):
Přijímací zkouška bude konána z předmětů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace
prostřednictvím jednotných testů zadávaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Maximální počet dosažených bodů z jednotlivých testů je 50. Pro potřeby přijímacího řízení bude tento
počet bodů přepočítáván následujícím způsobem:
a) český jazyk: počet bodů za přijímací zkoušku je roven počtu bodů dosažených z centrálně zadávaných
testů násobeno koeficientem 0,7 – max. 35 bodů;
b) matematika: počet bodů za přijímací zkoušku je roven počtu bodů dosažených z centrálně zadávaných
testů násobeno koeficientem 0,5 – max. 25 bodů.
Přepočtený počet bodů bude uveden s přesností na jedno desetinné místo.
Pokud bude počet přijatých přihlášek ke vzdělávání nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných
uchazečů (tj. 90), může ředitel školy do 8. 3. 2021 rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky.
Pořadí uchazečů v přijímacím řízení bude stanoveno podle celkového počtu bodů získaných
při přijímacím řízení. V případě rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje:
1. vyšší počet bodů za celkovou písemnou přijímací zkoušku;
2. vyšší počet bodů za zkoušku z českého jazyka;
3. vyšší počet bodů za vysvědčení za 1. pol. 9. roč.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1. kole: 90
Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se řídí § 20
zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení
ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
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