
VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ       
pro školní rok 2023/2024 

Ředitelka Gymnázia ARTION vyhlašuje 
přijímací řízení do I. ročníku pro školní rok 2023/2024 v oboru vzdělání 
GYMNÁZIUM 79-41-K/41. 
 
Přijímací řízení ke vzdělávání v Gymnáziu ARTION se skládá z jednotné a školní 
přijímací zkoušky. Jednotná část má podobu standardizovaných testů z českého 
jazyka a literatury a z matematiky. Školní část proběhne formou individuálního 
rozhovoru nad motivačním dopisem a portfoliem uchazeče. Při přijímacím řízení 
se postupuje podle Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Vyhlášky  
č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. 
 
TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 
 13. dubna 2023 – 1. řádný termín  14. dubna 2023 – 2. řádný termín 
 10. května 2023 – 1. náhradní termín 11. května 2023 – 2. náhradní termín 
 
TERMÍNY ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 
 17. – 19. dubna 2023 – řádné termíny 
 15. – 16. května 2023 – náhradní termíny 
 
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ: 
 

Přijímací zkouška 
Maximální počet 

bodů 
Co hodnotíme 

Test z českého jazyka a literatury 50 
Vyhodnocuje 
Centrum pro 
zjišťování 
výsledků 
vzdělávání. 

Test z matematiky 50 

Rozhovor nad portfoliem uchazeče  40 

Schopnost 
představit vlastní 
zájmy i talenty a 
okomentovat 
výsledky své 
práce. 

Rozhovor nad motivačním dopisem 26 

Schopnost 
souvisleji hovořit o 
důvodu výběru 
Gymnázia ARTION 
i o vlastní 
představě 
způsobu svého 
studia. 



Uchazeč, který má v prospěchu za druhé pololetí 8. třídy a za první pololetí 9. třídy 
klasifikaci „nedostatečný“, obdrží v přijímacím řízení 5 záporných bodů za každý 
takto hodnocený vyučovací předmět. 
 
PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU 
 
Maximální počet bodů, který uchazeč může v součtu z výše uvedených kategorií 
získat, je 166 (100 bodů z jednotné přijímací zkoušky a 66 bodů ze školní přijímací 
zkoušky). Minimální skóre pro přijetí ke vzdělávání je 83 bodů. 
Uchazeči budou seřazeni podle celkového součtu bodů. Při rovnosti bodů 
rozhoduje o jejich pořadí průměr na vysvědčení za druhé pololetí 8. třídy a za 
první pololetí 9. třídy. 
Předpokládaný počet žáků přijímaných k denní formě studia v 1. ročníku školního 
rok 2023/2024 je 22. 

 
Milí uchazeči, nemáte-li své PORTFOLIO, nevadí – na našem webu najdete 
inspiraci jak na to (www.artion.cz/prijimaci-zkousky). 
 

Přihlášky ke vzdělávání posílejte (nebo přineste osobně) do 1. března 2023 na 
adresu Gymnázium ARTION, Mikulandská 134/5, Nové Město, 110 00 Praha 1. 
 

Přílohy přihlášky: 
 

• prospěch za poslední dva ročníky absolvované v předchozí škole1 
• motivační dopis uchazeče 
• PORTFOLIO si přinesete s sebou na školní část přijímací zkoušky 

 

Nejpozději 14 dnů před konáním jednotné přijímací zkoušky obdržíte pozvánku 
s přesným datem, hodinou a místem konání obou částí zkoušky. 

Po vyhodnocení výsledků všech uchazečů přijímacího řízení ředitelka školy 
zveřejní na webových stránkách ARTIONu seznam přijatých uchazečů a vydá 
rozhodnutí o přijetí. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno 
doporučeným dopisem. 

V Praze dne 30.1.2023            PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D. 
           ředitelka Gymnázia ARTION 

 
1 U žáků základních škol nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia postačí vyplnění zadní strany 

přihlášky včetně potvrzení ředitelem školy. Vyplňuje-li sám uchazeč, nebo uchazeč z jiné než výše uvedených 

škol, musí být součástí přihlášky ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků absolvovaných v 

předchozí škole. V přihlášce se uvede školní rok, ve kterém byl absolvován ročník, jehož hodnocení je 

předkládáno. 

http://www.artion.cz/prijimaci-zkousky

