
Proč byste si měli vybrat 
Malostranské gymnázium? 

Jsme jedno z nejžádanějších 
osmiletých gymnázií v ČR. 

Čeká vás otevřená a vstřícná škola  
s profesionálním týmem učitelů. 

Zajímavé vyučování a spousta akcí: 

 adaptační pobyt prim 

 imatrikulace prim 

 lyžařské výcviky, cyklistický kurz, 
malířský kurz a kurz přežití 

 jazykové vzdělávací a výměnné pobyty 

 matematický kurz, přírodovědně-humanitní studijní 
výjezdy 

 každoroční celoškolní happening – tematicky zaměřený 
projekt všech tříd 

 tradiční vánoční koncert v kostele 

 maturitní ples 

 druhý cizí jazyk od sekundy (volba z NJ, FJ, ŠJ) 

 volitelně třetí cizí jazyk od kvinty (ruština nebo latina) 

 pestrá paleta volitelných předmětů – první už v kvartě 

Skvělé prostředí v historickém centru Prahy na Malé Straně, 
kvalitní vybavení a zázemí: 

 terasa s velkolepým výhledem 

 hřiště ve dvoře školy, lezecká stěna a boulder 

 odborné učebny, laboratoř a 3 počítačové třídy 

 v každé třídě dataprojektor nebo interaktivní tabule 

 knihovna a studovna 

 školní bufet a jídelna s výběrem ze 3 jídel 

 odpočinkové koutky a kuchyňka pro studenty 

 kompletní online informace v Bakalářích 

Výborné výsledky vzdělávání a uplatnění: 

 malé (cvičné) maturity v kvartě 

 nadstandardní výsledky státní maturity 

 velmi dobré předpoklady  
ke zvládnutí přijímacích zkoušek  
i studia na jakékoli vysoké škole 

Mnoho volnočasových aktivit: 

 pěvecký sbor Josef 

 filmový klub 

 horolezecký kroužek 

 šachový kroužek 

 klub Malostraňák 

 aktivity studentské rady 

 festival Jeden svět Malgymu 

„Kvalitní výuka – Malgym toho záruka“ 

Letní učebna na terase 

Kurz přežití 

Beseda se spisovatelem Markem Šindelkou ve školní knihovně 



Otevíráme dvě primy po 30 žácích. 

V loňském roce byl počet přihlášených uchazečů 469. 
Počet přihlášených je každoročně podobný 400 – 650. 
 

Přihlašování 
Uchazeči odevzdají přihlášku ke vzdělávání  
do sekretariátu školy buď osobně, nebo doporučeným 
dopisem nejpozději do 1. 3. 2021. Přihláška musí být 
potvrzena základní školou (u výpisu známek) a musí 
obsahovat všechny požadované údaje. V případě,  
že základní škola přihlášku nepotvrdí, je potřeba  
k přihlášce dodat úředně ověřenou kopii vysvědčení  
ze 4. třídy a pololetního vysvědčení za 5. ročník ZŠ.  
Na přihlášku uveďte jako první v pořadí školu,  
kde chcete konat I. termín zkoušky, a jakou druhou 
školu, kde budete konat II. termín (na obě školy 
odevzdejte přihlášku ve shodném znění). 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami přiloží  
k přihlášce doporučení školského poradenského 
zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné 
úpravy přijímacího řízení. 
 

Termíny přijímacích zkoušek: 
I. termín – 14. 4. 2021 (náhradní termín – 12. 5. 2021) 
II. termín – 15. 4. 2021 (náhradní termín – 13. 5.2021) 
 

Předběžná kritéria pro přijetí (výtah) 
Obsahem přijímacích zkoušek jsou jednotné státní 
přijímací zkoušky a hodnocení na vysvědčení  
za 1. pololetí 4. ročníku a za 1. pololetí pátého ročníku 
základního vzdělávání. Vzhledem k mimořádným 
opatřením proti pandemii nelze zohledňovat hodnocení 
za 2. pol. 4. ročníku. Jednotná zkouška se koná formou 
testů a ověřuje osvojení přiměřeného obsahu učiva ze 
vzdělávacích oborů Český jazyk  
a literatura a Matematika a její aplikace, stanoveného 
rámcovým vzdělávacím programem základního 
vzdělávání. 

Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední 
školy, přičemž je mu umožněno konat jednotnou 

zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího 
řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek  
z prvního či druhého termínu z každého testu. 

Maximální počet bodů, kterého lze dosáhnout, je 110,  
z toho: test z matematiky a jejích aplikací – 50 bodů, 
test z českého jazyka a literatury – 50 bodů, vysvědčení 
za 1. pololetí 4. ročníku a pololetní vysvědčení  
z 5. ročníku ZŠ – 10 bodů. Bude přijato nejvýše  
60 uchazečů a to v pořadí podle celkového počtu 
dosažených bodů. 

10 bodů za vysvědčení získá uchazeč, který nebyl  
na vysvědčení za 2. pololetí 4. ročníku a za 1. pololetí  
5. ročníku ZŠ ze žádného předmětu hodnocen známkou 
5 – nedostatečný nebo známkou 4 – dostatečný  
nebo známkou 3 – dobrý nebo odpovídajícími stupni 
alternativního nebo slovního hodnocení a zároveň 
nebyl hodnocen sníženou známkou z chování. Uchazeč, 
který této podmínce nevyhoví, získá za vysvědčení  
0 bodů. 

Výsledky soutěží a olympiád se do výsledku přijímacích 
zkoušek nezapočítávají. 

V případě rovnosti bodů  u více uchazečů rozhoduje  
o pořadí vyšší úspěšnost v testu z matematiky. 
V případě rovnosti bodů z testu z matematiky 
rozhoduje o pořadí vyšší úspěšnost uchazečů  
v jednotlivých komplexech úloh dle oblasti ověřovaných 
vědomostí a dovedností samostatně hodnocených 
CERMATem (pořadí jednotlivých komplexů úloh je 
v podrobných kritériích - zveřejníme na webu školy do 
31. ledna). 
 
Formulář a vzor přihlášky, návod k vyplnění a úplná 
kritéria pro přijetí budou zveřejněna na webových 
stránkách školy. 
 

www.malgym.cz 

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Ledvinka 
Statutární zástupkyně: Mgr. Dana Veverková 
Zástupkyně: Ing. Jitka Voldánová, Mgr. Renata Turková 
Obor vzdělání: gymnázium 
Druh studia: osmileté 
Kód studia: 79-41-K/81 
Počet tříd a žáků: 16 tříd, 480 žáků 
E-mail: reditelstvi@malgym.cz 
 

Jsme fakultní školou pedagogické, přírodovědecké a 

matematicko-fyzikální fakulty UK 

Přijímací řízení 2021 
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