
 

 

 

Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku osmiletého studia (šk. rok 2015/2016) 
 

1. Hodnocení předchozího vzdělávání (max. 5 bodů) 

Prospěch bude bodován v předmětech, které jsou vyučovány na ZŠ v prvním pololetí páté třídy. Za 

prospěch může student získat maximálně 5 bodů. Do hodnocení prospěchu se nezapočítává hodnocení 

chování. 

 

Prospěch z vyučovaných předmětů Počet bodů 

Samé jedničky 5 

Jedna dvojka 4 

Dvě dvojky 3 

Tři dvojky 2 

Horší prospěch 1 

 

2. Přijímací zkouška (max. 75 bodů) 

Přijímací zkoušky tvoří písemné testy z českého jazyka, matematiky a všeobecného přehledu (obsah 

přijímacích zkoušek je specifikován v Příloze I tohoto záměru). Za každý předmět může student získat 

max. 25 bodů. 

 

3. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné dovednosti, vědomosti a zájmy uchazeče (max. 50 bodů) 

Po ukončení zkoušek z českého jazyka, matematiky a všeobecného přehledu vyplní uchazeč 

motivačně-postojový dotazník a absolvuje osobní pohovor. V rámci pohovoru a motivačně-postojového 

dotazníku se hodnotí následující skutečnosti: 

a) Motivace uchazeče ke studiu na Gymnáziu Přírodní škola (max. 10 bodů) 

b) Vlastní aktivity uchazeče (15 bodů) 

c) Komunikační a osobnostní předpoklady uchazeče ke studiu na Gymnáziu Přírodní škola (25 bodů) 

 

Rámcový obsah přijímacích zkoušek, testu osobnostních předpokladů a pohovoru je uveden v Příloze I těchto 

kritérií. Celkem může uchazeč získat 130 bodů. Po vyhodnocení všech uvedených parametrů bude vytvořeno 

pořadí studentů na základě jejich bodového zisku. Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 21  a to podle 

pořadí s nejvyšším bodovým ziskem. 

Stanovení těchto kritérií se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v aktuálním platném znění. 

 

V Praze dne 28. 8. 2014 

 

 

František Tichý 

ředitel školy 



 

PŘÍLOHA I. ke kritériím přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 

Obsah přijímacích zkoušek, testu osobnostních předpokladů a osobního pohovoru 
 

1. Český jazyk 

Uchazeč prokáže, že ovládá učivo českého jazyka a literatury v rozsahu stanoveném Rámcovým 

vzdělávacím programem pro 1. stupeň ZŠ. Součástí testu bude: 

 Diktát souvislého textu (případně doplňování vynechaných pravopisných jevů) 

 Jazykový rozbor vycházející z předchozího textu 

a) druhy slov 

b) mluvnické kategorie 

c) synonyma, antonyma 

d) základní větné členy 

 Porozumění textu 

 Tvůrčí práce s textem 

 

2. Matematika 

Uchazeč prokáže, že ovládá učivo matematiky v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím 

programem pro 1. stupeň ZŠ. Součástí testu bude: 

 15 – 20 úloh zaměřených na písemné počítání, základní geometrické útvary, prostorovou 

představivost, porozumění textu a logické myšlení (podklady pro přípravu – běžné sbírky úloh) 

3. Všeobecný test 

Uchazeč 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 

 

4. Motivačně-postojový dotazník a osobní pohovor 

 Uchazeč prokáže, že má o studium na Přírodní škole zájem, má vlastní povědomí o systému 

fungování školy a jejích zvláštnostech, je schopen tento zájem ústně vyjádřit a zdůvodnit. 

 Uchazeč je schopen samostatného ústního projevu, dokáže vyjádřit a obhájit vlastní názor, 

projevuje samostatnost při řešení problémů i při organizaci svých osobních aktivit. 

 Uchazeč ve svém volném čase čte knihy, o své četbě je schopen vyprávět, příp. ji doložit.  

 Při přijímání uchazeče se přihlíží i k jeho mimoškolním zálibám a aktivitám (např. práce ve 

skautském nebo jiném dětském oddíle, odborné, umělecké nebo sportovní aktivity, účast na 

vzdělávacích soutěžích apod.). Uchazeč by měl být schopen tyto zájmy a aktivity samostatně 

prezentovat a také doložit: diplomy, fotografie, konkrétní výstupy, deníky apod. je třeba na 

přijímací řízení přinést s sebou. 


