
Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku Gymnázia da Vinci pro školní rok 2022/2023

Pořadí Evidenční číslo Český jazyk Matematika Pohovor Vysvědčení Celkem Výsledek Kritéria přijímacího řízení
1) Písemná zkouška z českého jazyka a matematiky (max. 100 bodů)
Uchazeč může získat maximálně 50 bodů ze zkoušky z českého jazyka a 
maximálně 50 bodů ze zkoušky z matematiky. tj. celkem dohromady 100 
bodů.
2) Pohovor (max. 60 bodů)
Uchazeč může získat maximálně 60 bodů z ústního pohovoru. Pro přijetí ke 
studiu je třeba získat minimálně 40 bodů z ústního pohovoru. Uchazeč, který 
získá méně než 40 bodů, nebude přijat ke studiu.
3) Průměrný prospěch (max. 5 bodů)                         
Uchazeč, jehož průměrný prospěch na pololetním a závěrečném vysvědčení 
z 8. třídy ZŠ a pololetním vysvědčení z 9. třídy ZŠ (případně odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií) je menší nebo roven 1,5, získává za prospěch 
5 bodů.
Uchazeč, jehož průměrný prospěch na pololetním a závěrečném vysvědčení 
z 8. třídy ZŠ a pololetním vysvědčení z 9. třídy ZŠ (případně odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií) je větší než 1,5, získává za prospěch 0 bodů.

Uchazeč může celkem získat maximálně 165 bodů. Pořadí uchazečů bude 
stanoveno podle celkového počtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů 
rozhodují o pořadí uchazečů následující kritéria:
počet bodů získaných z ústního pohovoru
počet bodů získaných z jednotné části přijímací zkoušky  
počet bodů získaných za průměrný prospěch

Podmínkou přijetí ke studiu od 1. září 2022 je úspěšné absolvování základní 
školy.

1. 62022 47 50 58 5 160 přijat/a 

2. 72022 přijat/a 

3. 232022 přijat/a 

4. 32022 přijat/a 

5. 202022 přijat/a 

6. 212022 přijat/a 

7. 102022 přijat/a 

8. 122022 přijat/a 

9. 132022 přijat/a 

10. 302022 přijat/a 

11. 22022 přijat/a 

12. 372022 přijat/a 

13. 382022 přijat/a 

14. 162022 přijat/a 

15. 292022 41 38 40 5 124 přijat/a 

16. 42022 nepřijat/a

17. 192022 nepřijat/a

18. 182022 nepřijat/a

19. 152022 nepřijat/a

20. 322022 nepřijat/a

21. 92022 nepřijat/a

22. 112022 nepřijat/a

23. 262022 nepřijat/a

24. 282022 nepřijat/a

25. 352022 nepřijat/a

26. 82022 nepřijat/a Poučení podle § 60g zákona č. 561/2004 (školský zákon) o termínu 
odevzdání zápisového lístku: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole 
potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním 
zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a 
to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový 
lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k 
přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek může uchazeč 
uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový 
lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět 
zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl 
následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na 
další postup uchazeče se použijí věty první a druhá. Nepotvrdí-li uchazeč 
nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku 
úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním 
dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto 
uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

27. 52022 nepřijat/a

28. 142022 nepřijat/a

29. 362022 nepřijat/a

30. 252022 nepřijat/a

31. 412022 nepřijat/a

32. 402022 nepřijat/a

33. 332022 nepřijat/a

34. 242022 nepřijat/a

35. 432022 nepřijat/a

36. 312022 nepřijat/a

37. 222022 nepřijat/a

38. 442022 nepřijat/a

39. 12022 nepřijat/a

40. 422022 nepřijat/a

41. 272022 nekonal V Dolních Břežanech dne 28.4. 2022

PhDr. Jiří Bureš, Ph. D., ředitel
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