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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení uchazeči, vážení rodiče,
velice si vážíme Vašeho zájmu o naši školu. Víme, že 
gymnázií je v Praze velký počet, a proto se snažíme 
poskytnout Vám takové informace, které Vám mo-
hou pomoci jak při volbě školy, tak při zorientování se  
v samotném přijímacím řízení.
V předchozích letech jste se s námi mohli  setkávat   
na školních Dnech otevřených dveří a na výstavě Schola 
Pragensis, pořádané Magistrátem hlavního města Pra-
hy. V loňském roce ani jedna z těchto akcí neproběh-
la, v letošním roce výstava Schola Pragensis proběhne 
opět online, Dny otevřených dveří zatím plánujeme, 
ale bohužel nejsme schopni předjímat epidemiologic-
ký vývoj, a tak není stoprocentně jisté, že skutečně 
proběhnou. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli připravit 
tohoto průvodce, který by Vám mohl poskytnout zá-
kladní informace a pomoci při Vašem rozhodování.
Přeji Vám pro letošní rok, abyste jednak prošli tím-
to složitějším obdobím pokud možno bez problémů, 
ale především, abyste si vybrali svoji správnou školu. 
A jestliže si vyberete tu naši, tak Vám přeji, abyste  
v budoucnu tohoto rozhodnutí nikdy nelitovali.

Mgr. Miloslav Nápravník 
ředitel školy
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

  Gymnázium Omská vzniklo 1. 9. 1995, 
navázalo tak na dlouholetou tradici jazy-
kové ZŠ Omská

  zřizovatelem školy je Hlavní město Praha, 
jedná se tedy o veřejnou střední školu, 
na níž se školné neplatí

  škola nabízí obory: 
osmileté gymnázium (pro žáky 5. tříd) 
čtyřleté gymnázium (pro žáky 9. tříd)

  celkem je na škole:  
21 tříd 
přibližně 600 studentů
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Hledáte důvody, proč si vybrat právě Gymná-
zium Omská? Jedním z nich by mohl být i škol-
ní vzdělávací program Škola života a pro život, 
který klade důraz na výuku cizích jazyků:

  povinná výuka 2 cizích jazyků ve všech  
ročnících obou oborů

  pro všechny je povinný anglický jazyk, dru-
hým může být jazyk německý, francouz-
ský, či španělský

  zapojení do Metropolitního programu pod-
pory středoškolské jazykové výuky, umož-
ňujícího navýšení hodinové dotace

  rozřazení studentů čtyřletého gymnázia 
pro výuku anglického jazyka podle pokro-
čilosti

  možnost zisku mezinárodního certifikátu
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Druhým důvodem by mohla být vysoká úspěš-
nost našich absolventů ve společné části matu-
ritní zkoušky, zavedené v roce 2011. Od té doby 
si naši maturanti udržují

  nadprůměrnou úspěšnost ve srovnání  
s jinými typy škol

  nadprůměrnou úspěšnost ve srovnání  
s ostatními gymnázii

  nadprůměrnou úspěšnost ve srovnání  
se stejnými obory na ostatních gymnáziích
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Třetím důvodem by mohla být vysoká úspěšnost 
našich absolventů u přijímacích zkoušek na vy-
soké školy. Za posledních 5 let (2017-2021):

  359 absolventů

  342 přijato na VŠ

  úspěšnost 95%

Navíc samozřejmě neplatí, že by absolventi gym-
názia byli předurčeni ke studiu pouze některých 
oborů. Naopak škála vysokých škol, na nichž se 
naši absolventi uplatňují, je velmi široká, jak 
dokazuje i tabulka na následující straně.
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NAŠI ABSOLVENTI NA VŠ 
2017-2021

  VŠE         65

  ČVUT        55

  Právnická fakulta     39

  Lékařská fakulta     36

  Filosofická fakulta    26

  Přírodovědecká fakulta   24

  Fakulta sociálních věd   22

  Pedagogická fakulta    18

  ČZU         15

  Fakulta humanitních studií  13

  VŠCHT        11

  Matematicko-fyzikální fakulta 10

  Farmaceutická fakulta     8
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Pro školní rok 2022/2023 otevíráme následující 
třídy:

  čtyřleté gymnázium 
obor: 79-41-K/41 – gymnázium, denní 
určeno pro žáky 9. tříd základních škol 
1 třída (30 studentů)

  osmileté gymnázium 
obor: 79-41-K/81 – gymnázium, denní 
určeno pro žáky 5. tříd základních škol 
2 třídy (60 studentů)
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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

  studijní průměr v 1. pololetí 9. ročníku 
maximum: 20 bodů

  písemný test z ČJ a z M 
vytváří a vyhodnocuje CZVV (CERMAT) 
maximum: 50 bodů  
nutný limit: 10 bodů

  celkové maximum: 120 bodů
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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

OSMILETÉ GYMNÁZIUM

  studijní průměr v 1. pololetí 5. ročníku 
maximum: 10 bodů

  písemný test z ČJ a z M 
vytváří a vyhodnocuje CZVV (CERMAT) 
maximum: 50 bodů  
nutný limit: 10 bodů

  písemný test z AJ 
vytváří a vyhodnocuje škola 
maximum: 50 bodů  
nutný limit: 10 bodů

  celkové maximum: 160 bodů
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FÁZE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ

  formulář SEVT

  lze stáhnout z webu MŠMT
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Rodné číslo3)

ano8)  ne8)

ano8)   ne8)

ano8)  ne8)

ano8)   ne8)

ano8)  ne8)

Podpis 
uchazeče

Podpis 
zástupce

Datum: Razítko a podpis lékaře

V 

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí, popřípadě zaměření ŠVP4)

Poznámka: Údaje z přihlášky jsou zpracovány v registru uchazečů podle § 60b odst. 3 školského zákona.

Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání  

Zkrácené studium

Zákonný zástupce uchazeče10) 

Jméno a příjmení (tiskacím písmem)

dne

Adresa trvalého pobytu (pobytu), pokud se 
liší od adresy trvalého pobytu uchazeče

Doporučení školského 
poradenského zařízení pro úpravu 
podmínek přijímání ke vzdělávání

Ev. č. přihlášky (vyplní střední škola)
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Rodné příjmení1)

pro obor vzdělání (uvede se jen kód) 

2. škola:

Datum 
narození

Místo narození (město, stát)

Poznámka: 
Závěr o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání, pokud je u něj stanovena, se předkládá podle § 59 odst.1 a § 60a odst. 3 školského zákona (zákon  
č. 561/2004 Sb.). Dokládá se jen u oborů vzdělání, kde je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb. V případě potřeby je možné přiložit lékařský posudek   
 podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
Vysvětlivky: 

Termín školní přijímací zkoušky 9)

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí, popřípadě zaměření ŠVP4) Zkrácené studium

1. škola: Jednotná 
zkouška7)

1) Uvede se pouze v případě, pokud se liší od příjmení stávajícího.       
2) Popřípadě jména.          
3) RČ uvede uchazeč hlásící se na obor s maturitní zkouškou, kde bude konat jednotnou zkoušku. Pokud mu nebylo mu RČ přiděleno, uvede datum narození.          
4) ŠVP = školní vzdělávací program se uvádí v případě stejných oborů, ale odlišných ŠVP v rámci jedné školy.
5) Údaje o škole/školách, na které uchazeč podává 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení (v dalších kolech se v přihlášce uvádí jen jedna škola). 
6) Uvádí se v případě přijímání do vyššího než prvního ročníku SŠ (§ 63 školského zákona).           
7) V případě, že uchazeč již podal pro daný termín přihlášku na obor Gymnázium se sportovní přípravou a tudíž na této škole koná jednotnou zkoušku, zvolí NE při podání 
přihlášky na obor s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky. V opačném případě koná jednotnou zkoušku na škole uvedené na této přihlášce.
8) Nehodící se škrtne. 
9) Uvádí se jeden z termínů školní přijímací zkoušky (nikoli jednotné zkoušky), je-li pro první kolo přijímacího řízení stanovena ředitelem školy podle § 60 odst. 3 písm. a) 
školského zákona. 
10) Při podání přihlášky podle § 60a odst. 1 školského zákona za nezletilého uchazeče, nebo na základě plné moci (příloha přihlášky). 

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU
ve střední škole

Forma vzdělávání – denní

Příjmení uchazeče

Jméno uchazeče2)

Datum narození

Termín školní přijímací zkoušky 9)
Jednotná 
zkouška7)

A Vyplní uchazeč nebo 
zákonný zástupce uchazeče

 Název a adresa střední školy5) (pořadí škol určuje, kde se koná jednotná zkouška v 1. a v 2. termínu) Ročník SŠ6)

Adresa pro doručování písemností    
z přijímacího řízení, pokud se  nezasílají na 
adresu trvalého pobytu uchazeče (nebo 
pobytu v případě cizince), nebo datová 
schránka
Kontakt na zákonného zástupce 
(telefon / e-mail)
Kontakt na uchazeče   
(telefon / e-mail)

Adresa trvalého pobytu    
(pobytu cizince)

Státní občanství

místo pro QR kód

Vzor SŠ-denní

https://www.msmt.cz/file/54093_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54093_1_1/
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FÁZE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ

  pro 1. kolo lze podat dvě přihlášky na dva 
různé obory

  termín podání přihlášky do 1. 3. 2022
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FÁZE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ

  potvrzení zdravotní způsobilosti nevyža-
dujeme

  prosíme o důkladnou kontrolu kontaktních 
údajů

  zákonné zástupce, kteří mají datovou 
schránku, prosíme o vyplnění ID do pří-
slušné kolonky; v opačném případě vyplň-
te „nemám DS“
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V 

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí, popřípadě zaměření ŠVP4)

Poznámka: Údaje z přihlášky jsou zpracovány v registru uchazečů podle § 60b odst. 3 školského zákona.

Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání  

Zkrácené studium

Zákonný zástupce uchazeče10) 

Jméno a příjmení (tiskacím písmem)
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Adresa trvalého pobytu (pobytu), pokud se 
liší od adresy trvalého pobytu uchazeče
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Rodné příjmení1)

pro obor vzdělání (uvede se jen kód) 

2. škola:

Datum 
narození

Místo narození (město, stát)

Poznámka: 
Závěr o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání, pokud je u něj stanovena, se předkládá podle § 59 odst.1 a § 60a odst. 3 školského zákona (zákon  
č. 561/2004 Sb.). Dokládá se jen u oborů vzdělání, kde je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb. V případě potřeby je možné přiložit lékařský posudek   
 podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
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Termín školní přijímací zkoušky 9)

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí, popřípadě zaměření ŠVP4) Zkrácené studium

1. škola: Jednotná 
zkouška7)

1) Uvede se pouze v případě, pokud se liší od příjmení stávajícího.       
2) Popřípadě jména.          
3) RČ uvede uchazeč hlásící se na obor s maturitní zkouškou, kde bude konat jednotnou zkoušku. Pokud mu nebylo mu RČ přiděleno, uvede datum narození.          
4) ŠVP = školní vzdělávací program se uvádí v případě stejných oborů, ale odlišných ŠVP v rámci jedné školy.
5) Údaje o škole/školách, na které uchazeč podává 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení (v dalších kolech se v přihlášce uvádí jen jedna škola). 
6) Uvádí se v případě přijímání do vyššího než prvního ročníku SŠ (§ 63 školského zákona).           
7) V případě, že uchazeč již podal pro daný termín přihlášku na obor Gymnázium se sportovní přípravou a tudíž na této škole koná jednotnou zkoušku, zvolí NE při podání 
přihlášky na obor s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky. V opačném případě koná jednotnou zkoušku na škole uvedené na této přihlášce.
8) Nehodící se škrtne. 
9) Uvádí se jeden z termínů školní přijímací zkoušky (nikoli jednotné zkoušky), je-li pro první kolo přijímacího řízení stanovena ředitelem školy podle § 60 odst. 3 písm. a) 
školského zákona. 
10) Při podání přihlášky podle § 60a odst. 1 školského zákona za nezletilého uchazeče, nebo na základě plné moci (příloha přihlášky). 

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU
ve střední škole

Forma vzdělávání – denní

Příjmení uchazeče

Jméno uchazeče2)

Datum narození

Termín školní přijímací zkoušky 9)
Jednotná 
zkouška7)

A Vyplní uchazeč nebo 
zákonný zástupce uchazeče

 Název a adresa střední školy5) (pořadí škol určuje, kde se koná jednotná zkouška v 1. a v 2. termínu) Ročník SŠ6)

Adresa pro doručování písemností    
z přijímacího řízení, pokud se  nezasílají na 
adresu trvalého pobytu uchazeče (nebo 
pobytu v případě cizince), nebo datová 
schránka
Kontakt na zákonného zástupce 
(telefon / e-mail)
Kontakt na uchazeče   
(telefon / e-mail)

Adresa trvalého pobytu    
(pobytu cizince)

Státní občanství

místo pro QR kód

Vzor SŠ-denní

NEMÁM DS
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FÁZE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

POZVÁNKA KE ZKOUŠKÁM

  obdržíte ji nejpozději 14 dní před termí-
nem konání přijímací zkoušky

  pozvánka obsahuje:
 kritéria a obsah přijímací zkoušky 

 například i povolené pomůcky
 čas a místo zkoušky  

 adresa, patro a učebna
 registrační číslo uchazeče 

 slouží k identifikaci žáka v seznamu  
 přijatých

  pozvánka slouží i k prokázání totožnosti  
u zkoušky
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FÁZE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

V rámci přijímacích zkoušek vyplňují uchazeči 
předtištěné testy, k čemuž mají k dispozici pře-
dem určený čas:

čtyřleté gymnázium

  český jazyk    60 minut

  matematika   70 minut

osmileté gymnázium

  český jazyk    60 minut

  matematika   70 minut

  anglický jazyk   45 minut
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FÁZE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – TERMÍNY

Každý uchazeč, který podal dvě přihlášky, má 
nárok na konání zkoušky ve dvou termínech. 
Platí následující pravidla:

  v 1. termínu koná uchazeč zkoušku na ško-
le, kterou uvedl v přihlášce na 1. místě

  ve 2. termínu koná uchazeč zkoušku na 
škole, kterou uvedl v přihlášce na 2. místě

  v daném termínu na škole absolvuje ucha-
zeč zpravidla jak testy společné části  
(ČJ, M), tak případné školní (v našem pří-
padě test z AJ pro uchazeče o osmileté 
gymnázium)

  u testů společné části se na obě školy za-
počítává pouze lepší výsledek
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FÁZE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – TERMÍNY

Konkrétní termíny pro letošní školní rok stano-
vilo MŠMT následovně:

čtyřleté gymnázium

  1. termín    12. dubna

  2. termín    13. dubna

osmileté gymnázium

  1. termín    19. dubna

  2. termín    20. dubna

Vzhledem k současné situaci je třeba brát  
v úvahu i možnost, že v reakci na vývoj epide-
mie může MŠMT tato pravidla i termíny změnit.
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FÁZE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Škola je zveřejní do dvou pracovních dnů po zpří-
stupnění hodnocení uchazeče Centrem (CERMA-
TEM). Způsob informování uchazečů je dán je-
jich výsledkem:

  zaslání rozhodnutí o nepřijetí  
škola odešle zákonným zástupcům

	 seznam přijatých uchazečů 
škola zveřejní na budově školy a na webu 
školy omska.cz 
jsou zveřejněna pouze registrační čísla  
uchazečů
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FÁZE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

ODVOLÁNÍ

Nepřijatí uchazeči mají právo se proti rozhod-
nutí o nepřijetí odvolat.

  odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních 
dnů od doručení rozhodnutí

	 odvolání musí splňovat náležitosti uvede-
né v § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění



PRŮVODCE UCHAZEČE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

FÁZE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

  jeho odevzdáním sděluje uchazeč svůj 
úmysl studovat na škole, na kterou byl při-
jat

  uchazeč ho obdrží od kmenové ZŠ

  přijatý uchazeč musí odevzdat zápisový 
lístek střední škole do 10 dnů ode dne zve-
řejnění seznamu přijatých uchazečů
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FÁZE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  vyhlašuje ředitel školy, nejsou-li po I. kole 
naplněny stavy přijímaných uchazečů

  případné informace o vyhlášení najdete  
na webu omska.cz

  k vyhlášení dalších kol obvykle nedochází
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – STATISTIKY

ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

počet 
tříd přihlášeno

2021 1 51

2020 2 157

2019 1 86

2018 1 66

2017 1 57

2016 2 146

2015 1 53

2014 1 45

2013 1 77
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – STATISTIKY

OSMILETÉ GYMNÁZIUM

počet 
tříd přihlášeno

2021 2 277

2020 2 322

2019 2 323

2018 2 306

2017 2 285

2016 2 284

2015 2 268

2014 2 303

2013 2 297
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Doufáme, že jste na předchozích stranách našli 
všechny potřebné informace. Pokud byste však 
měli ještě nějaké dotazy, napište nám na email 
info@omska.cz.

Děkujeme Vám za pozornost, kterou jste tomu-
to stručnému přehledu věnovali, a těšíme se  
s Vámi v brzké době na viděnou!

Omská 1300/4 
100 00 Praha 10 – Vršovice

zřizovatel: hl. m. Praha

tel.: 296 368 401 
web: www.omska.cz
e-mail: info@omska.cz

2020/2021 otevíráme
OSMILETÉ GYMNÁZIUM  
2 třídy (60 studentů) 
přijímací zkoušky:  ČJ, M (CERMAT),  
    AJ (školní), 
    průměr z 1. pol. 5. třídy

ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM 
2 třídy (60 studentů) 
přijímací zkoušky:  ČJ, M (CERMAT), 
    průměr z 1. pol. 9. třídy


