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Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku osmiletého studia  
(školní rok 2023/2024) 79-41-K/81 Gymnázium 
 
Ve shodě se zněním § 59, 60, 60a až 60g a § 61 zákona č. 561/2004, Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona  

č. 178/2016 Sb., a dle vyhlášky ze dne 24. října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění vyhlášky  
č. 243/2017 Sb., vyhlášky č. 244/2018 Sb., vyhlášky č. 233/2020 Sb. a vyhlášky č. 200/2021 Sb., ředitel školy stanovuje 

kritéria hodnocení a splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem*kou. 
 

Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do primy osmiletého studia  
pro školní rok 2023/2024 (třída Ró) a stanovuje následující kritéria přijímacího řízení: 

 

Jednotná zkouška ǀ váha 60% 

Skládá se ze dvou částí, které připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání: 

● didaktický test z předmětu český jazyk a literatura (30%) 

● didaktický test z předmětu matematika a její aplikace (30%) 
Bližší podrobnosti o těchto testech najdete na webu www.cermat.cz. 
 

Uchazeči*ce se do celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk  
a literatura a testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ze dvou možných výsledků ve dvou možných 

termínech. 
 

Obsah zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. 
 

Termíny konání jednotné zkoušky v řádném termínu:  
● 1. termín: pondělí 17. dubna 2023  

● 2. termín: úterý 18. dubna 2023 

 
 

Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání ǀ váha 1% 

Prospěch bude bodován v předmětech, které jsou vyučovány na ZŠ v prvním pololetí páté třídy.  
Za prospěch může student získat maximálně 5 bodů (1% celkové váhy přijímacích zkoušek).  

Do hodnocení prospěchu se nezapočítává hodnocení chování. V případě, že se uchazeč*ka hlásí ze školy se 
slovním hodnocením, nechá si hodnocení převést na známky. 

 

Prospěch z vyučovaných předmětů Počet bodů 
 

Samé jedničky 
 

5 

Jedna dvojka 4 

Dvě dvojky 3 

Tři dvojky 2 

Horší prospěch 1 
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Školní přijímací zkouška z písemného testu ze všeobecného přehledu ǀ váha 9% 

Uchazeč*ka prokáže, že se úměrně svému věku orientuje v aktuálním dění kolem sebe, v ČR i ve světě, že má 
základní znalosti z české i světové historie, zeměpisu (vč. místopisu ČR) a přírodovědy, dokáže pracovat  

s textem a pochopí a interpretuje smysl jednoduchého odborného textu. Součástí testu budou: 
 

● Otázky přírodovědné, vlastivědné a zaměřené na kulturní a všeobecný přehled 

● Úkoly zaměřené na porozumění jednoduchému odbornému textu 
 

Obsah zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. 

 
Školní část přijímací zkoušky se uskuteční ve dvou termínech: 

● 1. termín: pondělí 17. dubna 2023 
● 2. termín: úterý 18. dubna 2023 

 
Školní část přijímací zkoušky se koná v den konání jednotné přijímací zkoušky  

po absolvování jednotné přijímací zkoušky tak, aby se časově nepřekrývaly. 

 
 

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné dovednosti, vědomosti a zájmy uchazeče ǀ váha 30% 

Uchazeč*ka vypracuje a odevzdá škole další zadané úkoly, které prověřují další skutečnosti, které osvědčují vhodné 
dovednosti, vědomosti a zájmy uchazeče, stanovené přílohou 1 těchto kritérií přijímacího řízení.  

 
Hodnotí se: 

● vlastní motivace uchazeče*ky 
● zapojení a forma týmové spolupráce 

● schopnosti individuální práce a soustředěnost 
● vlastní aktivity, zájmy a jejich struktura uchazeče s ohledem na náročnost a charakter studia 

● komunikační předpoklady a vlastní iniciativa 
● předpoklady ke studiu v kontextu mise a hodnot školy,  

které jsou uvedeny v příloze 2 těchto kritérií přijímacího řízení 
 

Tyto skutečnosti jsou hodnoceny na základě vypracovaných a odevzdaných zadaných úkolů (Z1 – Z7) stanovených 
přílohou 1. Součástí hodnocení je také účast a zapojení do aktivit na dvou akcích pro uchazeče o studium.  

V případě neúčasti na některé z akcí ředitel školy stanoví náhradní formu plnění těchto úkolů individuálně.  
 

Uchazeč*ka spolu s přihláškou ke studiu odevzdá dotazník uchazeče*ky, ke kterému může ředitel školy pro 
hodnocení tohoto kritéria přihlédnout spolu s motivačně-postojovým dotazníkem, který uchazeč*ka vyplní v den 

konání školní části přijímací zkoušky (po absolvování jednotné přijímací zkoušky, tak aby se časově nepřekrývaly). 
Hodnocení kritéria “Další skutečnosti, které osvědčují vhodné dovednosti, vědomosti a zájmy uchazeče” proběhne 

po posledním termínu pro odevzdání požadovaných úkolů od čtvrtka 13. dubna 2023. 
 

V rámci hodnocení těchto kritérií ředitel školy zohlední doporučení školského poradenského zařízení,  
pokud by měly ovlivnit hodnocení tohoto kritéria přijímacího řízení. 
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Po vyhodnocení všech uvedených parametrů bude vytvořeno pořadí uchazečů na základě jejich celkového 

procentuálního zisku. Celkem může uchazeč*ka získat 100%. Předpokládaný počet přijatých uchazečů*ek  
pro obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (1 třída, délka vzdělávání 8 let) je 19 a to podle pořadí s nejvyšším 

procentuálním ziskem. V případě rovnosti celkového počtu získaných procent uchazečů*ek rozhoduje o pořadí 
výsledek položky další skutečnosti, které osvědčují vhodné dovednosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 

Výsledky a celkové hodnocení uchazečů v přijímacím řízení, výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče  

v anonymizované podobě ředitel školy zveřejnění nejpozději 3. května 2023 na webu školy  
v záložce Zájemci o studium a na veřejně přístupném místě na adrese školy na Praze 7. 

 

Náhradní termíny pro 1. kolo přijímacího řízení 

Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce, školní přijímací zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč*ka 
dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit 

řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Pokud je omluva uznána,  
koná zkoušku v náhradním termínu. 

Náhradním termíny pro konání jednotné a školní přijímací zkoušky jsou stanoveny na dny:  

● 1. termín: středa 10. května 2023  
● 2. termín: čtvrtek 11. května 2023 

Školní část přijímací zkoušky se koná v den konání jednotné přijímací zkoušky po absolvování jednotné přijímací 

zkoušky tak, aby se časově nepřekrývaly. 
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Ředitel školy dále stanovuje další organizační náležitosti přijímacího řízení: 

Hodnocení uchazečů*ek, kteří které splňují podmínky pro nekonání testu jednotné zkoušky z českého jazyka  

a literatury (osoby jak s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území 
ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR) a z těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují učivo 

českého jazyka (úkoly testu všeobecného přehledu zaměřené na porozumění jednoduchému odbornému textu), 
bude podle § 20 odst. 4 školského zákona doplněno komisionálním pohovorem, a tím bude ověřena znalost 

českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. 

Uchazeči*čce se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí 

konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení obsahuje údaje o 
zařazení uchazeče*ky do příslušné kategorie a návrh úprav podmínek přijímacího řízení podle druhu znevýhodnění 

dle přílohy 1 vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., vyhlášky č. 
244/2018 Sb., vyhlášky č. 233/2020 Sb. a vyhlášky č. 200/2021 Sb. Doporučení uchazeči vydá školské poradenské 

zařízení ve dvou vyhotoveních. Vzor formuláře doporučení obsahuje příloha č. 2 vyhlášky č. 243/2017 Sb., vyhlášky 
č. 244/2018 Sb., vyhlášky č. 233/2020 Sb. a vyhlášky č. 200/2021 Sb. 

 

Odevzdání přihlášky ke studiu a příloh 

Součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto doklady nebo jejich ověřené kopie (vysvědčení nemusí být doloženo, je-li 

klasifikace na přihlášce potvrzena školou): 

● vytisknutá aktuální portrétní fotografie uchazeče*ky velikosti minimálně A6 
● vyplněný dotazník uchazeče*ky o studium 

● vyplněný dotazník rodiče či zákonného zástupce*kyně uchazeče*ky o studium 
● vysvědčení z 4. a 5. ročníku základní školy nebo známky potvrzené školou na přihlášce ke studiu 

● doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy 
přijímacího řízení, jde-li o uchazeče*ku se speciálními vzdělávacími potřebami 

● osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o 
uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně 

vzdělání 
● doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona,  

● žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob, které získaly předchozí vzdělání mimo území České 
republiky 

Přílohy a další podklady k podání přihlášky jsou uchazečům*kám k dispozici na webových stránkách školy  
v záložce Zájemci o studium. 
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Možnosti podání přihlášky a příloh 

Poslední možný termín pro podání přihlášky a příloh je 1. března 2023. 

Osobně (preference) v sekretariátu školy na adrese: Gymnázium Přírodní škola, z.ú., Letohradská 370/1 - 2. patro, 

levé křídlo budovy, 170 00 Praha 7 - Holešovice v úředních hodinách: 
 

● pondělí 8:00 - 16:00 
● středa 9:00 - 14:00 

● čtvrtek 9:00 - 17:30 
 

Upozorňujeme, že v období prázdnin od 2. do 10. února 2023 bude sekretariát mimo provoz.  

Poštou doporučeně na adresu: 
Gymnázium Přírodní škola, z.ú., Letohradská 370/1, 170 00 Praha 7 – Holešovice.  

Elektronicky lze podat pouze za podmínky elektronické konverze přihlášky a VŠECH příloh na kontaktním místě 

veřejné správy – Czech POINT. V souladu s § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, má dokument, který vznikne provedením konverze, stejné 

právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl. Poplatek za konverzi je 30 Kč za každou stranu.  
V případě, že jsou obě strany přihlášky a všechny související přílohy zkonvertovány, může být přihláška s přílohami 

zaslána jak prostřednictvím datové schránky, tak i prostřednictvím e-mailu sekretariat@prirodniskola.cz. Bez této 
konverze není zaslání přihlášky elektronickou cestou možné, ani pokud byla zaslána z datové schránky zřízené 
na fyzickou osobu zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče, neboť střední škole musí být předložen tiskopis 
s originálními podpisy (jde zejména o podpis uchazeče, zákonného zástupce nezletilého uchazeče, lékaře v 

případě zdravotního potvrzení, školského poradenského zařízení v případě přikládání doporučení pro úpravu 
podmínek k přijímací zkoušce a pověřeného pracovníka školy, pokud potvrzuje klasifikaci) podle § 37 správního 

řádu a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

Datová schránka zřízená na fyzickou osobu zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče uvedená na přihlášce pak 
může také sloužit pro urychlení následné komunikace ve správním řízení při přijímání uchazeče, byla-li přihláška podána 

v listinné formě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 31. ledna 2023             Mgr. František Tichý v. r. 
                        ředitel škol



 

 

příloha 1: úkoly pro hodnocení dalších skutečnosti, které osvědčují vhodné dovednosti,  
vědomosti a zájmy uchazeče, forma a způsoby odevzdání 

 

Zadání jednotlivých úkolů Z1 – Z8 je specifikováno níže. Část úkolů uchazeč*ka nebo jeho zákonný*á zástupce*kyně 

odevzdává elektronicky prostřednictvím webové stránky www.prijimacky.prirodniskola.cz 

Uchazeč*ka na zadaných úkolech a dotazníku uchazeče*ky pracuje individuálně a sám*ama, což doloží čestným 

prohlášení, které je součástí dotazníku uchazeče*ky o studium, který odevzdá spolu s přihláškou ke studiu na naši 
školu. Zákonný zástupce*kyně tuto skutečnost taktéž doloží čestným prohlášením, které je součástí dotazníku pro 

rodiče, který odevzdá spolu s přihláškou ke studiu. 

V případě překážky (zejména technického rázu – problémy se záznamem videa, fotografováním či skenování 
zadaných úkolů), uchazeč*ka kontaktuje školu prostřednictvím e-mailu prijimacky@prirodniskola.cz a domluví se 

individuálně na jiné možnosti odevzdání či zaznamenání úkolů. 

Poslední možný termín pro zaslání vypracovaných úkolů je čtvrtek 13. dubna 2023.  
Úkoly je však doporučujeme zasílat průběžně předem. 

 

Z1 

Stopy minulosti – zdokumentuj jedno místo podle vlastního výběru, které je historicky významné. Pořiď 

nákres, popiš detaily a napíš, co se podařilo o místě zjistit (pozorováním, z informační tabule, mapy,  

od pamětníka či pamětnice) a proč pro někoho může být historicky významné. 

 

Vypracovaný úkol vyfotografuj či naskenuj a odevzdej na webové stránce www.prijimacky.prirodniskola.cz 

● Soubor/y pojmenuj ve formátu: příjmeni_jméno_Z1 

Z2 

Připrav, předveď a vysvětli jednoduchý fyzikální pokus. 

Toto zaznamenej prostřednictvím videozáznamu (lze natočit na mobilní telefon).  

Forma není omezena, je jen důležité, abys byl*a na videozáznamu vidět.  

 

Videozáznam zašli odevzdej na webové stránce www.prijimacky.prirodniskola.cz 

● Soubor/y pojmenuj ve formátu: příjmeni_jméno_Z2 

Z3 

Týden (7 dní) si veď ručně psaný deník. Záznamy mohou být stručné, musí být však formulované do vět, za 

každý den stačí několik vět. Zaznamenej věci všední i zajímavé. 

 

Listy deníky vyfotografuj či naskenuj a odevzdej webové stránce www.prijimacky.prirodniskola.cz 

● Soubor/y pojmenuj ve formátu: příjmeni_jméno_Z3 

Z4 

Představ v angličtině sebe a svou rodinu. Na arch o velikosti A3 umísti fotografii své rodiny a doplň ji textem 

o sobě (koníčky, co rád dělá ve volném čase apod.) a o členech své rodiny. 

 

Arch vyfotografuj či naskenuj a odevzdej webové stránce www.prijimacky.prirodniskola.cz 

Soubor/y pojmenuj ve formátu: příjmeni_jméno_Z4 

Z5 

Vlastní tvůrčí nápad libovolnou technikou. Může jít o básničku, písničku, kresbu, malbu, grafiku, krátkou 

povídku, komiks, divadelní scénu atd. na téma Cena přátelství. 
 

Úkol odevzdej na webové stránce www.prijimacky.prirodniskola.cz 

Soubor/y pojmenuj ve formátu: příjmeni_jméno_Z5 



 

 

Z6 

Během sobotního výletu pro uchazeče o studium dne 25. března 2023 se nauč pojmenovat 20 rostlin,  

které si ukážeme. Poté se nech ze svých znalostí vyzkoušet.  

 

V případě nemoci či karantény se omluv emailem na prijimacky@prirodniskola.cz  

a ředitel školy stanoví náhradní termín a formu plnění tohoto úkolu. 

Z7 

Zúčastni se a splň další zadané školy na odpoledním středečním programu pro uchazeče o studium  

v Praze dne 8. března 2023.  

 

V případě nemoci či karantény se omluv emailem na prijimacky@prirodniskola.cz  

a ředitel školy stanoví náhradní termín a formu plnění tohoto úkolu. 

Z8 

Zúčastni se a splň další zadané úkoly sobotního celodenního programu pro uchazeče o studium  

dne 25. března 2023. 

 

V případě nemoci či karantény se omluv emailem na prijimacky@prirodniskola.cz  

a ředitel školy stanoví náhradní termín a formu plnění tohoto úkolu. 

  



 

příloha 2: mise, hodnoty školy a zásady studujících 

 

Hodnoty, na kterých stojí naše škola 

● týmový duch 
● učení jako osobní rozvoj 

● překonávání sebe sama 
● samostatnost a zodpovědnost 

● aktivní pomoc ostatním 
● osobní příklad 

● empatie a úcta k druhým 
● poctivost a opravdovost 

● praktičnost 
● smysluplnost a přesah 

● souznění s přírodou 

Mise – proč naše škola existuje? 

● Škola v našem pojetí je všestrannou přípravou i plnohodnotným životem. 
● Do všeho, co ve škole děláme, maximální měrou zapojujeme děti. 

Jak se snažíme misi naplnit: 

● výchova a vzdělávání probíhají prostřednictvím společných činností a osobního příkladu – děti se nejvíce učí 
a vychovávají navzájem od sebe v přirozených (tj. věkově smíšených) skupinách 

● společné vytváříme pravidla a snažíme se o jejich důsledné dodržování (řád všedního dne) 
● děti by měly cítit, že jsou přijímány, že se jim osobně věnujeme a máme je rádi 

● máme promyšlený systém studentské samosprávy, která se významně podílí na rozvoji, 
organizaci a hodnocení naší školy 

● vše co děláme, by mělo být smysluplné a užitečné i pro naše okolí 
● mezioborové vzdělávání 

Zásady studia 

● Jezdíme na výjezdy, které jsou důležitou a plnohodnotnou součástí školy a výuky. Pro všechny jsou povinné. 

● Každý má mnoho možností demokraticky ovlivňovat chod školy. 
● Aktivně se podílíme na životě školy (např. pomáháme při přípravě a organizaci výjezdů a projektů). 

● Školu začínáme společným shromážděním v 7:45. 
● Podmínkový systém od nás vyžaduje průběžné plnění studijních povinností. 

● Pravidelně chodíme plavat. Co na tom, že je voda občas trochu studenější… 
● Rodiče aktivně podporují děti, pravidelně sledují jejich výsledky a práci a spolupracují se školou na řešení 

případných problémů. 
● Chceme se překonávat, nebojíme se vystupovat z komfortní zóny. Zima, těžký batoh, studená voda, 

nepříjemný úkol, kterého se ujmeme, je cestou k posilování vůle a naší odolnosti. 
● Jsme aktivní a iniciativní. 

● Často chodíme pěšky, a to i tehdy, „když tam jede autobus nebo vlak“. 
● Často pracujeme i rukama. Nejen při školních službách a výjezdech, ale i přátelské výpomoci u našich 

partnerských organizací, v lese i jinde. 
● Striktně omezujeme používání elektronických zařízení, zvláště mobilních telefonů ve škole a na akcích.  

● Pracujeme v týmu, učíme se spolupracovat. Vzájemně si pomáháme. 
● Jsme připraveni kdykoliv pomoci. Spolužákům, škole, ale i lidem kolem nás. A udělat si na to čas. 

● Dobrovolné akce ve volném čase jsou důležitou součástí našich aktivit.  
Je dobré, když se student / studentka alespoň jedné akce za rok účastní. 


