
Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná  

škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 

Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 

Příspěvková organizace hl. m. Prahy zřízena usnesením ZHMP č.4/8 z 17. 2. 2011,  
zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600171418, zapsaná v RARIS, IČO 61386901. 

 

 

VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 

2023/2024 

 

V Praze 30. ledna 2023 
Č. j. GOA/038/El/2023 

 
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, 
v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy první kolo přijímacího řízení pro školní rok 

2023/2024 pro tyto obory vzdělání: 

Čtyřleté obory s maturitou  

• 79-41-K/41 Gymnázium  - přijímáme 28 žáků 

• 63-41-M/02 Obchodní akademie - přijímáme 14 žáků 

• 75-41-M/01 Sociální činnost - přijímáme 14 žáků 

Dvouletá odborná škola zakončená závěrečnou zkouškou 

• 63-51-J/01 Obchodní škola - přijímáme 14 žáků 

 

Přihláška ke studiu 

Pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné, aby uchazeč doručil řádně vyplněnou přihlášku 
ředitelce školy nejpozději do 1. března 2023, a to buď osobně, nebo doporučeným 

dopisem.  

Součástí přihlášky ke vzdělávání jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie: 

a) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní 
docházku (vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou 
razítkem bez malého státního znaku), 

b) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné 
úpravy přijímacího řízení.  

 

Termíny příjímacího řízení 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo následující termíny pro konání 

jednotné přijímací zkoušky do oborů s maturitní zkouškou: 

• 1. termín: 13. dubna 2023 

• 2. termín: 14. dubna 2023 

 

Náhradní termíny pro všechny obory: 
 

• 1. termín: 10. května 2023 

https://www.supsbechyne.cz/studium/vzk/
https://www.supsbechyne.cz/studium/tpv/
https://www.supsbechyne.cz/studium/mt/
https://www.supsbechyne.cz/studium/gd/


• 2. termín: 11. května 2023 

Pro obor vzdělání Obchodní škola stanovuje ředitelka školy pro konání školní přijímací 

zkoušky následující termíny: 

• 1. termín: 26. dubna 2023  

• 2. termín: 27. dubna 2023  

Přesný čas bude uchazeči oznámen v zaslané pozvánce k přijímacímu řízení. 

 

Termíny rozhovoru pro ověření znalosti českého jazyka osob, které získaly předchozí vzdělání 
ve škole mimo území ČR a cizinců s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina) byly 

stanoveny na: 

• 1. termín: 26. dubna 2023  

• 2. termín: 27. dubna 2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kritéria přijímacího řízení 1. kola – Gymnázium 

Do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou budou uchazeči přijímáni dle pořadí 

sestaveného na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a 
matematiky, na základě průměrů prospěchu na základní škole a na základě zájmu o zvolený 

obor. Při přijímání žáků ke studiu čtyřletých oborů vzdělání posuzuje škola: 

1. výsledky jednotné přijímací zkoušky  

Do celkového hodnocení přijímací zkoušky (ČJL a M) bude započítán lepší výsledek 

z vykonaných zkoušek (max. 100 bodů tj. 50 bodů za každý test).  

Uchazeč, který z některé z dílčích částí jednotné přijímací zkoušky získal 10 a méně bodů, 

neuspěl a není přijat. 

2. úroveň prospěchu uchazeče na základní škole 

Hodnotí se prospěch uchazeče za druhé pololetí 8. ročníku a za první pololetí 9. ročníku 

základní školy. Průměr za oba ročníky dohromady je započítán do celkového bodového 
hodnocení dle následující stupnice: 

průměr do 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

počet bodů 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Maximální počet bodů je 15, u průměru nad 2,50 se započítává 0 bodů. 

Součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školní 

školního roku 2019/2020. Pokud uchazeč v tomto školním roce končil 8. ročník, bude jeho 
prospěch hodnocen duplicitně za první pololetí 9. ročníku. 

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 15 bodů. Vysvědčení musí být úředně přeložené a ověřené. 

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). 

3. zájem o obor  

V hodnotící škále 0-10 bodů budou přijímací komisí přidělovány body za doložení zájmu 

o zvolený obor vzdělání nebo úspěchy v organizovaných vědomostních soutěžích. Účast je 
nezbytné doložit prokazujícím dokladem při podání přihlášky (např. doporučující dopis, 
diplom, potvrzení ZŠ apod.) 

Zájem o obor může uchazeč doložit takto: 

• spoluprací s firmou nebo jinou institucí z oboru (zejména u oboru sociální 

činnost, a to dopisem s popisem spolupráce s razítkem firmy/instituce, s uvedením 
jména garanta spolupráce nebo osoby, která referenci poskytuje)  

• účastí v kroužcích/aktivitách se zaměřením na obor, účast na olympiádách, 

soutěžích a projektech v oblastním, okresním, krajském nebo 
republikovém kole v předmětech matematika, český jazyk, cizí jazyk, fyzika, 

biologie, chemie, dějepis, občanská výchova a základy společenských věd (případně i 



jiných předmětů), a to potvrzením ZŠ či organizátora vzdělávací akce či kroužku, 

diplomem, osvědčením apod. 

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 vyhlášky 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 8. ročníku a poloviny 9. ročníku základní školy.  
Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v 

zahraniční škole, se při přijímacím řízení na jejich žádost promíjí jednotná přijímací zkouška z 
českého jazyka. 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 přijímací 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 diskuse nad textem.  

Uchazeč může získat maximálně 50 bodů. Uchazeč, který získal 10 a méně bodů, neuspěl a 
není přijat. 

 

 
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. MSMT-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.  

 
Kritéria a výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na webových stránkách školy. 



Kritéria přijímacího řízení 1. kola – Obchodní akademie, Sociální 

činnost 

Do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou budou uchazeči přijímáni dle pořadí 

sestaveného na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a 
matematiky, na základě průměrů prospěchu na základní škole a na základě zájmu o zvolený 

obor. Při přijímání žáků ke studiu čtyřletých oborů vzdělání posuzuje škola: 

1. výsledky jednotné přijímací zkoušky  

Do celkového hodnocení přijímací zkoušky (ČJL a M) bude započítán lepší výsledek 

z vykonaných zkoušek (max. 100 bodů tj. 50 bodů za každý test).  

Uchazeč, který z některé z dílčích částí jednotné přijímací zkoušky získal 5 a méně bodů, 

neuspěl a není přijat. 

2. úroveň prospěchu uchazeče na základní škole 

Hodnotí se prospěch uchazeče za druhé pololetí 8. ročníku a za první pololetí 9. ročníku 

základní školy. Průměr za oba ročníky dohromady je započítán do celkového bodového 
hodnocení dle následující stupnice: 

průměr do 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

počet bodů 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Maximální počet bodů je 15, u průměru nad 2,50 se započítává 0 bodů. 

Součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školní 

školního roku 2019/2020. Pokud uchazeč v tomto školním roce končil 8. ročník, bude jeho 
prospěch hodnocen duplicitně za první pololetí 9. ročníku. 

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 15 bodů. Vysvědčení musí být úředně přeložené a ověřené. 

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). 

3. zájem o obor  

V hodnotící škále 0-10 bodů budou přijímací komisí přidělovány body za doložení zájmu 

o zvolený obor vzdělání nebo úspěchy v organizovaných vědomostních soutěžích. Účast je 
nezbytné doložit prokazujícím dokladem při podání přihlášky (např. doporučující dopis, 
diplom, potvrzení ZŠ apod.) 

Zájem o obor může uchazeč doložit takto: 

• spoluprací s firmou nebo jinou institucí z oboru (zejména u oboru sociální 

činnost, a to dopisem s popisem spolupráce s razítkem firmy/instituce, s uvedením 
jména garanta spolupráce nebo osoby, která referenci poskytuje)  

• účastí v kroužcích/aktivitách se zaměřením na obor, účast na olympiádách, 

soutěžích a projektech v oblastním, okresním, krajském nebo 
republikovém kole v předmětech matematika, český jazyk, cizí jazyk, fyzika, 

biologie, chemie, dějepis, občanská výchova a základy společenských věd (případně i 



jiných předmětů), a to potvrzením ZŠ či organizátora vzdělávací akce či kroužku, 

diplomem, osvědčením apod. 

 

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 vyhlášky 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 8. ročníku a poloviny 9. ročníku základní školy.  

Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v 
zahraniční škole, se při přijímacím řízení na jejich žádost promíjí jednotná přijímací zkouška z 

českého jazyka. 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 přijímací 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 diskuse nad textem.  
Uchazeč může získat maximálně 50 bodů. Uchazeč, který získal 5 a méně bodů, neuspěl a 
není přijat. 

 
 

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. MSMT-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.  
 
Kritéria a výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na webových stránkách školy. 

 

 

 

 

 

 



Kritéria přijímacího řízení 1. kola – Obchodní škola  

Uchazeči budou přijímáni dle celkového pořadí sestaveného na základě průměrného 
prospěchu na základní škole za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku, na základě 

přijímacího pohovoru, s ohledem na stupeň podpůrných opatření a dosavadní účast na 
středním vzdělávání. Při přijímání žáků ke studiu dvouletého oboru vzdělání vychází škola 
z(e): 

1. přijímacího pohovoru  

Přijímací pohovor je volnou rozpravou nad důvody pro volbu oboru a rozhovor v rámci 

všeobecných znalostí. 

Uchazeč může získat maximálně 40 bodů na základě rozhodnutí přijímací komise. Uchazeč, 
který získal v přijímacím pohovoru méně než 12 bodů, neuspěl a není přijat. 

2. úrovně prospěchu uchazeče na základní škole 

Hodnotí se prospěch uchazeče v posledních dvou ukončených ročnících, a to za druhé 

pololetí 8. ročníku a za první pololetí 9. ročníku základní školy. Průměr za oba ročníky 
dohromady je započítán do celkového bodového hodnocení dle následující stupnice: 

průměr do 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

počet bodů 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Maximální počet bodů je 15, u průměru nad 2,50 se započítává 0 bodů. 

Součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školní 

školního roku 2019/2020. Pokud uchazeč v tomto školním roce končil 8. ročník, bude jeho 
prospěch hodnocen duplicitně za první pololetí 9. ročníku. 

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 15 bodů. Vysvědčení musí být úředně přeložené a ověřené. 

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). 

3. stupně podpůrných opatření, dle následující stupnice:  

• Uchazeč, který má stanovena podpůrná opatření 5. stupně získá 10 bodů. 

• Uchazeč, který má stanovena podpůrná opatření 4. stupně získá 8 bodů. 

• Uchazeč, který má stanovena podpůrná opatření 3. stupně získá 6 bodů. 

• Uchazeč, který má stanovena podpůrná opatření 2. stupně získá 4 body. 

4. dosavadní účasti uchazeče na středním vzdělávání, dle následující stupnice:  

• Uchazeč, který dosud nedocházel do střední školy získá 10 bodů. 

• Uchazeč, který byl přijat do střední školy a docházel do ní, avšak úspěšně ji 
nedokončil, získá 8 bodů. 

• Uchazeč, který úspěšně ukončil obor středního vzdělávání se závěrečnou zkouškou 
získá 4 body. 



• Uchazeč, který úspěšně ukončil obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou získá 
2 body. 

 

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 vyhlášky 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 8. ročníku a poloviny 9. ročníku základní školy.  

 

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. MSMT-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. 

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

 

Kritéria a výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na webových stránkách školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecná ustanovení pro všechny obory vzdělání 

Na základě získaného počtu bodů bude pro každý obor vzdělání sestaveno závěrečné pořadí 
uchazečů v rámci přijímacího řízení v příslušném kole. 

Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, stanovených kritérii, jsou přijati 
v pořadí podle celkového počtu dosažených bodů, a to do předpokládaného počtu 
přijímaných uchazečů. 

 

Postup v případě rovnosti bodů 

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

a) za jednotnou přijímací zkoušku, 

b) za jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka, 

c) za jednotnou přijímací zkoušku z matematiky, 

d) na základě hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání.  

 

Podmínky přijetí 

Žák, který byl přijat ke studiu ve střední škole musí zároveň splnit následující podmínky: 

a) Podmínka splnění povinné školní docházky nebo úspěšného ukončení 
základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky 

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku 
nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky.  

b) Podmínka doporučení školského poradenského zařízení 

Dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ke vzdělávání ve 
střední škole, která je zřízena pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým 

postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými 
vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem, lze 

přijmout pouze toho uchazeče, který doloží doporučení školského poradenského zařízení, 
kterým se uchazeči doporučuje vzdělávání ve škole pro žáky s mentálním, tělesným, 
zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými 

poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více 
vadami nebo autismem. 

 

 
 

 
 
PhDr. Klára Eliášková, Ph.D. v.z. 

ředitelka školy 


