
Vyhlášení přijímacího řízení na Gymnáziu ALTIS s.r.o. - školní rok 2021/2022. 
 

V souladu se zákonem č. 571/2004 Sb. a vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění vyhlašuji 1. kolo 

přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Přijímací řízení sestává z jednotné přijímací zkoušky 

(CERMAT – ČJ a MA) a školní přijímací zkoušky (písemný test z AJ).  

Termíny jednotné přijímací zkoušky: 1. řádný termín - 14. dubna 2021, 2. řádný termín - 15. dubna 2021, 

náhradní termín – 12. a 13.5.2021. 

Termín školní přijímací zkoušky-písemný test z AJ: následuje po ukončení jednotné přijímací zkoušky, vždy 

ve stejný den. 

Místo: Gymnázium ALTIS, Dopplerova 351, Praha – Petrovice. 

Obor: gymnázium osmileté, všeobecné, kód 79-41-K/81. 

Předpokládaný počet přijímaných žáků: 26 

Gymnázium si vyhrazuje právo zvýšit počty přijímaných žáků podle kapacitních možností a počtu úspěšných 

žadatelů o přijetí. Přijímací zkoušky se konají v českém jazyce. Z cizích jazyků gymnázium vyučuje AJ jako 

povinný první cizí jazyk. Jako druhý povinný jazyk bude vyučován výběr z NJ, ŠJ, FJ a RJ, a to v závislosti na 

rozdělení do dvou skupin podle převažující volby ve třídě. Gymnázium nedisponuje bezbariérovým vybavením 

ani kompenzačními či speciálními pomůckami pro výuku. 

1. Podání přihlášky a základní informace. 

Uchazeč / uchazečka (dále „uchazeč“) zašle nebo osobně předá řádně vyplněnou přihlášku ke studiu v termínu 

do 1. 3. 2021. Jsou přijímány přihlášky v českém a slovenském jazyce. Přiložené dokumenty k přihlášce 

v jiném cizím jazyce musí být předány jako ověřené překlady do jazyka českého. Uchazeči-cizinci splňující 

podmínky pobytu v ČR mohou využít znění §20 odst. 4 školského zákona o konání jednotné zkoušky z ČJ, a to 

na základě písemné žádosti. V souladu se stejným ustanovením bude gymnázium zjišťovat znalost českého 

jazyka, která je nezbytná v tomto oboru, a to v úrovni jednotné přijímací zkoušky z ČJ. Termín a čas tohoto 

pohovoru je stanoven po ukončení školní zkoušky z AJ a hodnocení pohovoru je „vyhovuje“ a „nevyhovuje“. 

V případě, že se jedná o uchazeče zdravotně znevýhodněného nebo se speciálními potřebami pro přijímací 

řízení, přikládá se i doporučení od oprávněného odborného zařízení v ČR. 

2. Hodnocení a rozhodování ředitelky školy. 

Ředitelka školy hodnotí:  

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání; 

b) výsledky jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení; 

c) výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena; 

d) případně další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 

Při rovnosti bodů z jednotné a školní přijímací zkoušky je prvním preferenčním kritériem hodnocení školní 

zkoušky z AJ, druhým kritériem je průměr známek z ČJ, MA z 1. pololetí 4. ročníku ZŠ a z 1. pololetí 5. 

ročníku ZŠ 

3. Průběh zkoušek. 

Jednotná zkouška: Uchazeč bude zaregistrován v centrálním systému CERMAT a budou pro něj vygenerovány 

zkouškové podklady ke zkoušce z ČJ a MA a termín zkoušky. Gymnázium na základě těchto podkladů oznámí 

uchazeči termín a podmínky zkoušky a v určeném termínu zajistí složení zkoušky. Po vyhodnocení 

v CERMATU může uchazeč obdržet za každou zkoušku 50 bodů, celkem tedy 100 bodů. 

Školní zkouška se skládá z písemného testu z AJ v trvání 30 minut, při kterém se zkoumá práce s daným textem 

a schopnost mu porozumět. Zkoušející ohodnotí uchazeče body – nejvíce 40 bodů. 

Celkem je možné získat ze všech zkoušek 140 bodů (50+50+40). Uchazeči, kteří dosáhli 40 až 140 bodů, 

splnili podmínky přijímacího řízení, ostatní nesplnili podmínky přijímacího řízení. Ze skupiny uchazečů, kteří 

splnili podmínky, bude přijato podle kapacitních možností 26 přijatých uchazečů podle pořadí (ostatní jsou tzv. 

„pod čarou“). V případě, že ze skupiny prvních 26 uchazečů přijatý uchazeč nenastoupí, nebo nesplní další 

podmínky k přijetí, postupuje na jeho místo další v pořadí ze skupiny splňující podmínky přijímacího řízení a 

může být přijat ke studiu. 

4. Další nutné podmínky pro přijetí ke studiu. 

Vzdělávání na Gymnáziu ALTIS je poskytováno za úplatu. Podáním přihlášky zákonný zástupce souhlasí 

s podmínkou přijetí, kterou je podpis smlouvy o studiu a splnění platby první části školného dle smlouvy, a 

zároveň předání Zápisového lístku gymnáziu do deseti dnů od vyhlášení výsledků. Pokud některý uchazeč 

podmínky nesplní, na jeho místo postupuje další z pořadí „pod čarou“, a to až do naplnění stanovené kapacity 

třídy. 

 



 

5. Omluvy z přijímacího řízení. 

Uchazeči, kteří se z vážných důvodů k přijímací zkoušce nemohou dostavit v řádném termínu, musí svou 

neúčast písemně omluvit nejpozději do 3 dnů po stanoveném termínu 1. kola, jinak přestávají být účastníky 

přijímacího řízení. Vážným důvodem není souběh zkoušek na jiné škole. Náhradní termín zkoušek je stanoven 

na 12. a 13.5.2021.  

6. Vyhlášení výsledků. 

Výsledky uchazečů budou vyhlášeny pod přiděleným kódem na webových stránkách gymnázia a budou 

přístupné všem uchazečům v místě konání přijímacího řízení v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně. 

Rozhodnutí o výsledcích přijímacího řízení se zasílá jen těm uchazečům, kteří nebyli přijati. Den zveřejnění 

výsledků přijímacího řízení je počátkem běhu lhůty pro odevzdání Zápisového lístku. 

Pro zdárný průběh přijímacího řízení zdvořile žádáme rodiče o rychlou komunikaci s gymnáziem. Především u 

těch uchazečů, kteří byli přijati, oceníme, pokud nám rychle oznámíte, že na naše gymnázium nastoupíte. Stejně 

tak žádáme i v případě, že jste se rozhodli na naše gymnázium nenastoupit. Umožníte tím využít uvolněné 

místo pro další uchazeče „pod čarou“. 

7. Odvolání a žádosti. 

Proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke studiu může zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 

podat odvolání do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí a adresuje jej na Gymnázium ALTIS s.r.o. Odvolání se 

podává vždy prostřednictvím ředitelky gymnázia k odvolacímu orgánu, kterým je Odbor školství, mládeže a 

sportu Magistrátu hlavního města Prahy. V případě počtu bodů Gymnázium dává stanovisko jen ke školní 

přijímací zkoušce, jednotná zkouška je hodnocena organizací CERMAT. V odvolání se uvedou podstatné 

skutečnosti, které by mohly mít vliv na posouzení rozhodnutí gymnázia, tj. v čem se spatřuje rozpor s právními 

předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí. Lhůty při odvolání jsou dle Správního řádu ČR. 
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Přijímání do vyšších ročníků osmiletého gymnázia. 
Na základě současné situace a žádostí rodičů oznamujeme, že je možné přihlásit se k 

přijímacímu řízení do vyššího ročníku osmiletého gymnázia ve školním roce 2021/2022, a to ve třídách 

-sekunda (po 6. ročníku ZŠ), 

-kvarta (po 8. ročníku ZŠ), kdy je možné požádat o přijetí do vyššího ročníku gymnázia, nebo přestoupit ze 

stejného typu školy. 

Vždy se jedná o cca 2-3 místa k doplnění stávajícího ročníku. Pro další vyšší ročníky je možné také ve 

výjimečných případech přestup. Podmínkou je složení rozdílové zkoušky stanovené ředitelkou gymnázia. 

 

 


