KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
OSMILETÉ A ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM
Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny celkem dvě třídy – jedna třída osmiletého vzdělávání
(přijato bude maximálně 20 uchazečů) a jedna třída čtyřletého vzdělávání (přijato bude maximálně 20
uchazečů).
Přijímací zkoušky mají podobu písemných testů z:
•
•
•

českého jazyka a literatury
matematiky
obecných studijních předpokladů (OSP)

Testy z českého jazyka a matematiky jsou součástí jednotné přijímací zkoušky (JPZ), které připravuje
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a specifikace požadavků JPZ naleznete zde:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/specifikace-pozadavku-k-jpz
Test obecných studijních předpokladů připravuje a vyhodnocuje škola. Je zaměřen na základní
studijní dovednosti a schopnosti. Nejde o test znalostí, při řešení úloh vychází uchazeč pouze z
informací v zadání.

Hodnotící kritéria:
1) test z českého jazyka a literatury
• maximální počet bodů: 50
2) test z matematiky
• maximální počet bodů: 50
3) test obecných studijních předpokladů
• maximální počet bodů: 60
4) studijní průměr studenta v 1. pololetí 5. ročníku / v 1. pololetí 9. ročníku
• maximální počet bodů: 6
maximum 6 bodů: do průměru 1,00
minimum 0 bodů: od průměru 2,50

Maximální počet bodů je 166. K přijetí je nutné dosáhnout minimálně 83 bodů. Při rovnosti bodů bude
přijat ke studiu uchazeč s vyšším počtem bodů ze školní části přijímací zkoušky, kterou je test
obecných studijních předpokladů. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových
stránkách školy.

TERMÍNY A PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK
Podání přihlášek:
• do 1.března 2022
• způsoby podání přihlášky:
1) doporučeně poštou na adresu gymnázia
2) osobně na adresu gymnázia (v pracovní dny od 7:30 do 16:00 hod)
3) osobně na adresu gymnázia – do schránky (v pracovní dny od 7:00 do 7:30 hod a od
16:00 do 19:00 hod)
Termíny přijímacích zkoušek:

OBOR
VZDĚLÁNÍ
ČTYŘLETÉ
GYMNÁZIUM
OSMILETÉ
GYMNÁZIUM

1. ŘÁDNÝ
TERMÍN

2. ŘÁDNÝ
TERMÍN

12. dubna

13. dubna

19. dubna

1. NÁHRADNÍ
TERMÍN

2. NÁHRADNÍ
TERMÍN

10. května

11. května

20. dubna

*Školní přijímací zkoušku (OSP) uchazeč vykonává ve stejném termínu jako JPZ.
**V případě zhoršení epidemiologické situace může dojít ke změně termínů.

Uzpůsobení podmínek uchazečů se SVP u přijímacího řízení
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitelka školy upraví podmínky přijímacího řízení a
uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení. Upravit
podmínky přijímacího řízení a uzpůsobit konání jednotné zkoušky lze pouze na základě předchozího
informovaného souhlasu zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče. Doporučení ŠPZ
uchazeč odevzdává společně s přihláškou ke vzdělávání, pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději k
1. březnu. Doporučení ŠPZ dodané po 1. 3. tudíž nemůže být akceptováno a nebude k němu
přihlíženo.
Adresa školy:

Kódy oborů:

Pražské humanitní gymnázium š.p.o.

osmileté vzdělávání 79-41-K/81

Svatoslavova 333/4

čtyřleté vzdělávání 79-41-K/41

140 00 Praha 4
Možnost vyjádření k podkladům rozhodnutí
V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád), ve znění pozdějších předpisů, mají
účastníci před vydáním rozhodnutí možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí; to se netýká
žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k
podkladům rozhodnutí vzdal. Toto poučení bude obdobně jako poučení o možnosti nahlédnout do
spisu podle § 38 odst. 1 Správního řádu součástí pozvánky k přijímacím zkouškám.

