
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ NA GJN pro školní rok 2023/2024 

Kritéria pro obory vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium a 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium 

Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Hellichova 3, Praha 1 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů1:  

Obor 79-41-K/61 Gymnázium: 60 žáků 

Obor 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium: 30 žáků 

 

Ředitelka školy vyhlašuje následující kritéria přijímacího řízení: 

1. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 

průměrný prospěch z každého z posledních 3 vysvědčení – tj. 1. a 2. pololetí 6. třídy a 1. pololetí 7. 

třídy, max. počet bodů: 3 × 3 body = 9 bodů.  

 1,00–1,20 ……….….. 3 b. 

 1,21–1,40 …………... 2 b. 

 1,41–1,60 ……………1 b. 

Uchazečům, kteří nemají vysvědčení ze ZŠ či víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol 

a školských zařízení, budou poslední tři vysvědčení ze zahraniční školy přepočítána individuálně, max. 

však do výše 9 bodů. Vysvědčení musí být úředně přeložené a ověřené, včetně vysvětlení hodnocení. 

Nevyžadujeme úředně ověřený překlad listin ve francouzštině. 

Slovní hodnocení musí být podle § 51 odst. 3 školského zákona převedeno do klasifikace (tj. pokud 

základní škola, do které uchazeč dochází, hodnotí slovně, tak je vhodné ji požádat o převod 

s dostatečným předstihem).  

 

2. Výsledky jednotných přijímacích zkoušek  

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky tvoří minimálně 60 % z celkového hodnocení přijímací 

zkoušky.   

matematika – max. 50 bodů 

český jazyk – max. 50 bodů (za jednotnou přijímací zkoušku tak lze získat až 100 bodů). 

 

3. Hodnocení výsledků přijímacího řízení 

Výsledky dle výše uvedených kritérií budou sečteny a seřazeny od nejvyššího (nejlepší) po nejnižší 

součet (nejhorší). 

písemný test z českého jazyka ……,,………………………..max. 50 bodů 

písemný test z matematiky …………………………….…….max. 50 bodů 

výsledky ze ZŠ …………………….……….……….……….max.  9 bodů 

______________________________________________________________ 

Celkem                                                                                     max.109  bodů 

 

V případě rovnosti bodů se pořadí stanoví podle dosažených bodů za jednotnou přijímací zkoušku 

v pořadí: a) podle výsledků jednotné přijímací zkoušky, b) podle výsledků zkoušky z matematiky. Pokud 

bude rovnost trvat nadále, tak bude přistoupeno k losu, kdy losování bude veřejné, informace o něm 



bude zveřejněna na stránkách školy a zákonní zástupci účastníků řízení, o jejichž pořadí bude 

rozhodováno, budou pozvání s předstihem alespoň 24 hodin e-mailem. 

V případě osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR (viz bod 4), a cizinců 

s dočasnou ochranou  (viz bod 5), se postupuje dle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb. Ředitelka školy 

vytvoří ve spolupráci s Cermatem redukované hodnocení, na jehož základě budou tito uchazeči zařazeni 

do výsledného pořadí uchazečů. 

4. Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR 

 

Škola bude postupovat podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 

vzdělávání. Uchazeči s předchozím vzděláním v zahraničí, kteří podávají přihlášku k přijímacímu řízení, 

do přihlášky uvedou kontaktní adresu v ČR. K přihlášce přikládají úředně ověřený překlad vysvědčení 

z ekvivalentu 6. ročníku a poloviny 7. ročníku základní školy.  

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení na jejich žádost 

promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka (§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.). O prominutí 

přijímací zkoušky z českého jazyka uchazeč žádá písemně spolu s přihláškou. 

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání ve výše uvedeném  oboru vzdělání, škola ověří 

rozhovorem. Rozhovorem se zjišťuje schopnost uchazeče používat základní mluvnické a lexikální 

struktury v českém jazyce. 

Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne před komisí následovně:  

Uchazeč vede s pedagogickým pracovníkem školy rozhovor, který svým obsahem vychází z tématu 

dosavadního vzdělávání a zájmů uchazeče,  součástí rozhovoru je napsání a přečtení několika slov 

v českém jazyce a diskuze nad textem.  

Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, pro úspěšný rozhovor je stanovena hranice 5 bodů (včetně). 

Výsledkem rozhovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko komise ke schopnosti uchazeče studovat 

daný obor vzdělání. V případě nesouhlasného stanoviska uchazeč nesplnil podmínku pro přijetí 

ke vzdělávání a nebude přijat. 

 

5. Přijímání cizinců s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina)  

 

Škola bude postupovat podle opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení pro školní rok 

2023/2024 č.j. MŠMT-29772/2022-1 ze dne 27. 10. 2022 a podle zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních 

v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk 

Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů 

Při přijímacím řízení se cizincům s dočasnou ochranou na žádost promíjí jednotná přijímací zkouška 

z českého jazyka. Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem (viz bod Přijímání uchazečů o studium 

s předchozím vzděláním v zahraničí). Uchazeč společně s žádostí doloží, že je cizincem dle § 1 odst. 1 

Lex Ukrajina. 

Na základě žádosti připojené k přihlášce má uchazeč právo konat písemný test jednotné přijímací 

zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.  

Vysvědčení z předchozího vzdělávání lze nahradit čestným prohlášením, pokud vysvědčení uchazeč 

nemůže předložit.  

 

31. 1. 2023 

 

PhDr. Zuzana Wienerová, ředitelka školy 

 

https://www.aspi.cz/products/lawText/12/5767/1/ASPI%253A/561/2004%20Sb.%252320.4


 

 

1 Uvedené pojmy v těchto kritériích, jako např. uchazeč, účastník řízení, ředitel či jiná osoba, označují v textu jak muže, tak 

i ženu, jakož i jiné. 

                                                           


