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VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  DO PRVNÍHO ROČNÍKU ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 

GYMNÁZIA ,  PRAHA 2, BOTIČSKÁ 1, OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79 -41-K/41, ŠVP SPOLEČNĚ 

S PŘÍRODOU ,  DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ  

Ředitel gymnázia rozhodl, že součástí přijímacího řízení bude přijímací zkouška. 

Přijímací zkouška se skládá z: 

• jednotné přijímací zkoušky, která se skládá z 2 testů (test ze vzdělávacího oboru český jazyk 

a literatura (Č) a test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace (M); tyto testy budou vytvořeny 

a opraveny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)), 

• školní přijímací zkoušky, která se skládá z 1 testu (profilový test, tento test je vytvořen a opravován školou 

a obsahuje otázky z přírodopisu, chemie a fyziky). Test vychází z rozsahu stanoveného Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání (Příloha k Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j.: MSMT-40117/2020-4). 

1. PODMÍNKY PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ  

• Uchazeč musí splnit podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole uvedené v zákoně 561/2004 Sb. Zákon 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších 

předpisů. 

• Uchazeč, nebo jeho zákonný zástupce (v případě nezletilého uchazeče) musí podat přihlášku dle platné legislativy 

(zejména dle vyhlášky 353/2016 Sb. Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších 

předpisů). 

2. TERMÍNY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

Termíny konání přijímací zkoušky pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1: 

1. termín – 13. 4. 2023, pro uchazeče, kteří uvedli Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 na přihlášce na prvním místě  

2. termín – 14. 4. 2023, pro uchazeče, kteří uvedli Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 na přihlášce na druhém místě 

Uchazeč koná jednotnou i školní přijímací zkoušku v jednom termínu. 

Náhradní termíny jsou stanoveny na 10. 5. 2023 (1. termín) a 11. 5. 2023 (2. termín). 

3. PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ  

Od 1. 9. 2023 bude do prvního ročníku školního roku 2023/2024 studijního oboru 79-41-K/41, ŠVP Společně s přírodou 

denní forma vzdělávání, přijato nejvýše 120 žáků. 

4. JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO UCHAZEČE  

• Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle výsledků jednotné a školní přijímací 

zkoušky, hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a dalších skutečností, které osvědčují vhodné 

schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 

• Pokud podmínky pro přijetí ke vzdělávání splní více uchazečů než lze přijmout, rozhoduje o jejich přijetí pořadí 

podle výsledků přijímacího řízení. 

• Pořadí uchazečů se stanoví jako řada uchazečů seřazených od uchazeče s nejvyšším celkovým počtem bodů za 

přijímací zkoušku, tedy od nejlepšího uchazeče, který obsadí první místo v pořadí, po uchazeče s nejnižším 

celkovým počtem bodů za přijímací zkoušku, který obsadí poslední místo v pořadí. 
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• V případě rovnosti celkového počtu bodů za přijímací zkoušku se na lepším místě umístí uchazeč s vyšším 

součtem bodů za všechny tři jednotlivé testy. Pokud i tento součet mají uchazeči stejný, rozhoduje o lepším 

umístění vyšší počet bodů z testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace. Pokud i počet bodů z testu ze 

vzdělávacího oboru matematika a její aplikace bude u uchazečů stejný, rozhoduje o lepším umístění vyšší počet 

bodů z testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura. Pokud i počet bodů z testu ze vzdělávacího oboru 

český jazyk a literatura bude u uchazečů stejný, rozhoduje o lepším umístění vyšší počet bodů z profilového testu. 

• Profilový test se skládá z 30 uzavřených otázek. Každá otázka má čtyři odpovědi, z nichž právě jedna je správná. 

Za označení správné odpovědi u otázky získá uchazeč 1 bod. Za neoznačení odpovědi, označení více odpovědí či 

označení nesprávné odpovědi u otázky získá uchazeč 0 bodů. 

• Profilový test bude zadán pouze v českém jazyce, škola ho nebude překládat do jiných jazyků. Profilový test 

neověřuje znalosti českého jazyka a je nedílnou součástí přijímací zkoušky. 

• Úprava a hodnocení přijímací zkoušky pro osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České 

republiky, a jejich hodnocení se řídí zejména dle zákona 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (mj. § 20 odst. 4, § 60b odst. 

5) a vyhláškou 353/2016 Sb. Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (mj. § 14) ve znění pozdějších 

předpisů. Uchazeč či jeho zákonný zástupce musí o úpravu přijímací zkoušky požádat. Zahraniční vysvědčení bude 

přepočteno na klasifikaci stanovenou § 3 odst. 1 vyhlášky č. 13/2005 Sb. Vyhláška o středním vzdělávání a 

vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů podle způsobu klasifikace konkrétní školy v zahraničí. 

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání se ověří pohovorem 

komisionální povahy. Komisi na tento pohovor jmenuje ředitel školy a bude se skládat ze tří pedagogických 

pracovníků Gymnázia, Praha 2, Botičská 1. Přesné požadavky, termín, podrobná struktura a způsob hodnocení 

pohovoru bude uchazečům zaslán společně s pozvánkou na přijímací zkoušku. Výsledkem pohovoru je souhlasné 

či nesouhlasné stanovisko komise ke schopnosti uchazeče studovat daný obor vzdělání (uchazeč nezískává za 

pohovor žádné body). V případě nesouhlasného stanoviska uchazeč nesplnil podmínku pro přijetí ke vzdělávání a 

nebude přijat na Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. 

• Při přijímacím řízení a na jeho úpravy se mimo jiné aplikuje: zákon 67/2022 Sb. Zákon o opatřeních v oblasti 

školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace ve znění 

zákonů č. 175/2022 Sb., č. 199/2022 Sb. a č. 20/2023 Sb; opatření obecné povahy Č. j.: MSMT-29772/2022-1; a 

další platná legislativa. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání se 

ověří pohovorem komisionální povahy. Komisi na tento pohovor jmenuje ředitel školy a bude se skládat ze tří 

pedagogických pracovníků Gymnázia, Praha 2, Botičská 1. Přesné požadavky, termín, podrobná struktura a 

způsob hodnocení pohovoru bude uchazečům zaslán společně s pozvánkou na přijímací zkoušku. Výsledkem 

pohovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko komise ke schopnosti uchazeče studovat daný obor vzdělání 

(uchazeč nezískává za pohovor žádné body). V případě nesouhlasného stanoviska uchazeč nesplnil podmínku pro 

přijetí ke vzdělávání a nebude přijat na Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. 

• Úpravy přijímacího řízení jsou možné pouze na základě žádosti a/nebo po doložení příslušných dokumentů. 

Úpravu a právo na tuto úpravu musí umožňovat platná legislativa. Žádost či příslušné dokumenty musí být 

součástí přihlášky. 

4.1 VÝPOČET CELKOVÉHO POČTU BODŮ ZA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU  

Nejvyšší možný celkový počet bodů za přijímací zkoušku je 140 bodů. Nejnižší možný celkový počet bodů za přijímací 

zkoušku je 0 bodů. 

Celkový počet bodů za přijímací zkoušku je dán součtem bodů za: 

• jednotlivé testy jednotné a školní přijímací zkoušky (Č, M a profilový test) viz 4.1.1 

a 
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• hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, 

vědomosti a zájmy uchazeče viz 4.1.2. 

U přijímací zkoušky není stanovena minimální hranice úspěšnosti – ať již celková či dílčí. 

Celkový počet bodů za přijímací zkoušku bude zaokrouhlen na 2 desetinná místa. 

4.1.1 BODY ZA JEDNOTLIVÉ TESTY JEDNOTNÉ A ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY  

Nejvyšší možný součet bodů za jednotlivé testy jednotné a školní přijímací zkoušky je 130. Nejnižší možný součet bodů za 

jednotlivé testy jednotné a školní přijímací zkoušky je 0. 

Součet bodů za jednotlivé testy jednotné a školní přijímací zkoušky je dán součtem bodů ze tří testů (Č, M a profilový test). 

• Nejvyšší počet bodů za test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura je 50. 

• Nejvyšší počet bodů za test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace je 50. 

• Nejvyšší počet bodů za profilový test je 30.  

V případě potřeby (například při vyřazení otázky) budou body z jednotlivých testů na jejich maxima přepočítány. 

4.1.2 BODY ZA HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍCH Z PŘEDCHOZÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A DALŠÍ SKUTEČNOSTI, KTERÉ 

OSVĚDČUJÍ VHODNÉ SCHOPNOSTI, VĚDOMOSTI A ZÁJMY UCHAZEČE  

Nejvyšší možný počet bodů za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují 

vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, je 10. Nejnižší možný počet bodů je 0. 

Body se počítají právě jedním z níže uvedených způsobů: 

a) za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, nebo 

b) za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v kombinaci s úspěchy na olympiádách. 

Do celkového počtu bodů za přijímací zkoušku se započítá vyšší počet bodů. Body za hodnocení na vysvědčeních 

z předchozího vzdělávání (bod a) a body za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v kombinaci 

s úspěchy na olympiádách (bod b) se nesčítají. 

4.1.2.1 BODY ZA HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍCH Z PŘEDCHOZÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SE POČÍTAJÍ DLE VZORCE: 

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů 𝑧𝑎 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛í 𝑛𝑎 𝑣𝑦𝑠𝑣ě𝑑č𝑒𝑛í𝑐ℎ 𝑧 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧íℎ𝑜 𝑣𝑧𝑑ě𝑙á𝑣á𝑛í =
1,8 − ((𝑝1 + 𝑝2)/2) 

0,08
 

kde p1 a p2 je průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na sledovaných vysvědčeních zaokrouhlený na dvě 

desetinná místa. 

Pokud je výsledek výpočtu počtu bodů za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání menší než 0, pak získá 

uchazeč 0 bodů. 

Sledovaná vysvědčení jsou vysvědčení z 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku školy, ve které 

uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. U žáků základních škol se většinou jedná o vysvědčení z 2. pololetí 

8. ročníku a vysvědčení z 1. pololetí 9. ročníku. U žáků víceletých gymnázií se jedná o vysvědčení z odpovídajících ročníků. 

Jako sledované vysvědčení nesmí být hodnoceno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Pokud uchazeč 

předloží takovéto vysvědčení, nebude na ně brán zřetel a pro výpočet bodů za hodnocení na vysvědčeních z předchozího 

vzdělávání se použije dvakrát průměrný prospěch ze všech povinných předmětů z pololetí, které lze dle výše zmíněných 

pravidel použít. Konkrétně se použije dvakrát průměrný prospěch ze všech povinných předmětů za 1. pololetí posledního 

ročníku školy, ve které uchazeč splnil nebo splní povinnou školní docházku – platí i pro výpočet bodů za hodnocení na 

vysvědčeních z předchozího vzdělávání v kombinaci s úspěchy na olympiádách (4.1.2.2). 
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Příklad 1: Uchazeč s průměrným prospěchem v 2. pololetí 8. třídy 1,50 a průměrným prospěchem v 1. pololetí 9. třídy 

1,30 získá 5 bodů. 

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů 𝑧𝑎 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛í 𝑛𝑎 𝑣𝑦𝑠𝑣ě𝑑č𝑒𝑛í𝑐ℎ 𝑧 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧íℎ𝑜 𝑣𝑧𝑑ě𝑙á𝑣á𝑛í =
1,8 − ((1,50 +  1,30)/2) 

0,08
 

Příklad 2: Uchazeč s průměrným prospěchem v 2. pololetí 8. třídy 1,95 a průměrným prospěchem v 1. pololetí 9. třídy 

1,85 získá 0 bodů (hodnota výrazu je – 1,25, ale uchazeč nemůže získat záporný počet bodů). 

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů 𝑧𝑎 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛í 𝑛𝑎 𝑣𝑦𝑠𝑣ě𝑑č𝑒𝑛í𝑐ℎ 𝑧 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧íℎ𝑜 𝑣𝑧𝑑ě𝑙á𝑣á𝑛í =
1,8 − ((1,95 + 1,85 )/2) 

0,08
 

4.1.2.2 BODY ZA HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍCH  Z PŘEDCHOZÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V  KOMBINACI S ÚSPĚCHY NA 

OLYMPIÁDÁCH SE POČÍTAJÍ TAKTO: 

Pokud má uchazeč na každém sledovaném vysvědčení (viz. 4.1.2.1) průměrný prospěch ze všech povinných předmětů 

menší nebo roven 1,50 a doloží originálem diplomu, že se umístil do 3. místa včetně v obvodním kole nebo do 10. místa 

včetně v krajském kole v uznávaných olympiádách, získá 10 bodů. 

Uznávané olympiády jsou olympiády z matematiky, fyziky, biologie, chemie a zeměpisu – viz 4.1.2.2.1 Seznam olympiád 

uznávaných při přijímacím řízení. 

Originál diplomu, nebo jeho ověřená kopie, prokazující odpovídající umístění, musí být doručena škole (Gymnázium, Praha 

2, Botičská 1) nejpozději do 14. 4. 2023. 

4.1.2.2.1 SEZNAM OLYMPIÁD UZNÁVANÝCH PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ  

• matematická olympiáda; kategorie Z5, Z6, Z7, Z8 a Z9 (http://www.matematickaolympiada.cz/) 

• fyzikální olympiáda; kategorie E, F, G – Archimediáda (http://fyzikalniolympiada.cz/) 

• chemická olympiáda; kategorie D (https://olympiada.vscht.cz/cs/) 

• biologická olympiáda; kategorie C a D (https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/) 

• zeměpisná olympiáda; kategorie A, B, C (http://www.zemepisnaolympiada.cz/) 

Uchazečům budou uznány i vyšší kategorie olympiád, než jsou uvedeny. 

Praha 31. 1. 2023 

Ředitel školy Mgr. Stanislav Luňák 
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