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Č.j.: 1SG/007/2021 

Rozhodnutí ředitelky školy 
O kritériích pro přijetí ve školním roce 2021/2022 

 

Na základě § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 

č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 

zkouškou (vyhláška č. 177/2009 Sb.), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů a Opatření obecné povahy vydaného Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy na základě § 184a školského zákona pod čj. MSMT-

43073/2020-3 ze dne 5. ledna 2021, ředitelka školy vyhlašuje 

první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022. 

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 

A) Denní studium 

Název oboru: Gymnázium 

Kód oboru: 79-41-K/41 

Forma vzdělávání: denní 

Délka studia: čtyřleté 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60 

 

V případě nízkého počtu přijatých uchazečů do třídy s výukou vybraných předmětů 

v anglickém jazyce, budou uchazeči automaticky přeřazeni do třídy s výukou v českém jazyce. 

Nejmenší počet uchazečů pro otevření třídy je 8. 

 

B) Dálkové studium 

Název oboru: Gymnázium 

Kód oboru: 79-41-K/41 

Forma vzdělávání: dálkové 

Délka studia: čtyřleté 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 

 

Prokázání zdravotní způsobilosti se pro daný obor nevyžaduje.  

 

A) Denní studium  

Části přijímacího řízení: 

1. Jednotná přijímací zkouška 

a) písemný test ze vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura (ČJL) 

b) písemný test ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace (MAT) 

Obsah jednotné zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní 

vzdělávání.  
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Termíny konání jednotné přijímací zkoušky jsou: 

1. řádný termín: pondělí 12. dubna 2021 

2. řádný termín: úterý 13. dubna 2021 

 

 

1. náhradní termín: středa 12. května 2021 

2. náhradní termín: čtvrtek 13. května 2021 

V souladu s ustanovením § 20 odst. 4 školského zákona u uchazečů, kteří nejsou státními 

občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, bude ověřena formou 

pohovoru znalost českého jazyka, jež je nezbytná pro vzdělávání v oboru gymnázium. Jednotná 

přijímací zkouška se těmto uchazečům do celkového výsledku započítává na základě 

redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.  

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo konat jednotnou přijímací zkoušku 

za uzpůsobených podmínek. Typ uzpůsobení jednoznačně doloží v doporučení školského 

poradenského zařízení odevzdaného společně s přihláškou ke vzdělávání ve střední škole.  

Podrobnější informace k JPZ naleznete na: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-

vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.  

 

2. Školní přijímací zkouška 1. Slovanského gymnázia a jazykové školy s právem 

státní jazykové zkoušky 

a) motivační pohovor v českém a anglickém jazyce (ŠPZČAJ) – pohovor probíhá 

formou strukturovaného rozhovoru s ředitelkou školy a s vyučujícím cizího 

jazyka 

 

Obsah školní přijímací zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní 

vzdělávání. 

 

Termíny a forma konání školní přijímací zkoušky jsou: 

1. řádný termín: pondělí 12. dubna 2021, prezenčně v budově gymnázia 

2. řádný termín: úterý 13. dubna 2021, prezenčně v budově gymnázia 

1. náhradní termín: středa 12. května 2021, prezenčně v budově gymnázia 

2. náhradní termín: čtvrtek 13. května 2021, prezenčně v budově gymnázia 

Pokud se pro vážné důvody k jednotné přijímací zkoušce nebo školní přijímací zkoušce 

v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném 

pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit ředitelce školy (tím fakticky žádá o stanovení 

náhradního termínu pro její vykonání). Pokud je omluva ředitelkou školy uznána, koná uchazeč 

zkoušku v náhradním termínu. 

 

3. Hodnocení předešlého vzdělávání (HPV) 

Do hodnocení z předešlého vzdělávání se budou započítávat vysvědčení z 1. pololetí 8. ročníku 

a 1. pololetí 9. ročníku, popřípadě odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií, popřípadě  

 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
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odpovídajících posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní 

docházku, nebo posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč získal nebo získá základní 

vzdělání před splněním povinné školní docházky. 

 

4. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 

Za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, se 

považuje: umístění v okresním, krajském a vyšším kole následujících vědomostních soutěží: 

Olympiáda v českém jazyce, Konverzační soutěže v cizích jazycích (AJ, NJ, FJ, pouze 

celostátně organizované soutěže vyhlašované MŠMT s postupovými koly), Dějepisná 

olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická 

olympiáda, Biologická olympiáda, Logická olympiáda), kterých se uchazeč zúčastnil v 6. – 9. 

ročníku základní školy. 

Doklad o umístění v uvedených odborných soutěžích (diplom či jeho kopie, výsledková listina 

potvrzená organizátorem, popř. kopie ověřená základní školou) předloží uchazeč nebo jeho 

zákonný zástupce řediteli školy nejpozději do 1. března 2021. Doklad je součástí přihlášky ke 

vzdělávání. 

 

 

Kritéria stanovená pro jednotlivé části přijímací zkoušky 

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) Celkové hodnocení za oba testy (ČJL a MAT) představuje 

součet lepších bodových hodnocení a na celkovém hodnocení se podílí 50% vahou – max. 50 

bodů 

Školní přijímací zkouška (ŠPZ)  

Na celkovém hodnocení se podílí 50% vahou. 

a) motivační pohovor v českém a anglickém jazyce (ŠPZČAJ) – max. 26 bodů  

b) hodnocení předešlého vzdělávání (HPV) – max. 10 bodů (zohlední se prostý aritmetický 

průměr prospěchu z 1. pololetí  8. ročníku ZŠ, popřípadě  odpovídajícího ročníku víceletých 

gymnázií a průměrného prospěchu žáka v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, popřípadě odpovídajícího 

ročníku víceletých gymnázií, popřípadě odpovídajících posledních dvou ročníků, ve kterých 

uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo posledních dvou ročníků, ve kterých 

uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky; známka 

z chování se do průměru nezapočítává)  
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POČET BODŮ PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH 

10 1,00 

9 1,10 - 1,20 

8 1,21 - 1,30 

7 1,31 - 1,40 

6 1,41 - 1,50 

5 1,51- 1,60 

4 1,61 - 1,70 

3 1,71 - 1,80 

2 1,81 - 1,90 

1 1,91 - 2,00 

 

Je-li uchazeč v přechozím vzdělávání hodnocen slovně, postupuje se v souladu s ustanovením 

§ 51 odst. 3 školského zákona, tj. škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího  

řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace a při přijímacím řízení se pak 

vychází z této klasifikace.  

Uchazeči, kteří nemají vysvědčení ze ZŠ či víceletých gymnázií zapsaných v Rejstříku škol 

a školských zařízení, budou poslední dvě vysvědčení ze zahraniční školy přepočítána 

individuálně. Vysvědčení musí být úředně přeložené a ověřené. V případě, že nebude 

hodnocení uvedené na zahraničním vysvědčení odpovídat hodnocení dle školského zákona, 

bude pro potřeby výpočtu průměru z celkového hodnocení převedeno ředitelkou školy 

v souladu s platnou legislativou.  

c) další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (ŠPZDS) 

– max. 14 bodů 

Umístění ve výše uvedených soutěžích je hodnoceno takto: 

 

 

 

 

 

 

Body za jednotlivá kola výše uvedených vědomostních soutěží se sčítají. Zároveň platí, že je 

možno získat za toto kritérium nejvýše 14 bodů (tzn. v případě více dosažených úspěchů 

uchazeče lze započítat vždy nejvýše 14 bodů1). 

 

Pro potřeby přijímacího řízení každému uchazeči budou přiděleny body podle vzorce: 

JPZ (započítává se 50% váhou) + ŠPZČAJ + ŠPZDS + HPV 

OKRESNÍ KOLO 

1. místo 5 bodů 

2. místo 4 body 

3. místo 3 body 

4. místo 2 body 

5. místo 1 bod 

KRAJSKÉ A VYŠŠÍ KOLO 

1. místo 8 bodů 

2. místo 7 bodů 

3. místo 6 bodů 

4. místo 5 bodů 

5. místo 4 body 
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Uchazeči budou přijati podle pořadí, které bude určeno bodovým součtem, a to tak, že prvním 

bude uchazeč s nejvyšším součtem bodů, v předpokládaném počtu 80 uchazečů. V případě 

shodného celkového počtu získaných bodů rozhoduje o přijetí vyšší součet bodů za zkoušky 

z českého jazyka a literatury a z matematiky (JPZ). Minimální počet všech dosažených bodů 

pro přijetí je 50. 

 

Kritéria a maximální dosažitelný počet bodů v dílčích částech:  

JPZ = 100 bodů (po přepočtení 50% vahou, tj. 50 bodů)   

ŠPZČAJ = 26 bodů  

ŠPZDS = 14 bodů 

HPV = 10 bodů  

 

Vyhlášení výsledků a další ujednání 

 Ředitelka školy si vyhrazuje možnost rozhodnout v termínu do 8. března 2021 o nekonání 

JPZ nebo školní přijímací zkoušky (či kombinace obou) v případě, že počet podaných 

přihlášek ke vzdělávání v daném oboru vzdělávání a formě vzdělávání bude nižší či roven 

předpokládanému počtu přijímaných uchazečů.  

 Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení a jejich zveřejnění na stránkách školy bude 

nejpozději 30. dubna 2021 s ohledem na zveřejnění výsledků JPZ Centrem pro zjišťování 

výsledků vzdělávání. 

 Zákonný zástupce uchazeče má možnost v průběhu přijímacího řízení po předchozí 

domluvě s ředitelkou školy nahlédnout do spisu uchazeče o studium, termín je stanoven 

na 29. dubna 2021 v době od 8:30 do 15:30 hod.  

 V souladu s ustanovením § 183 školského zákona je uchazeč přijat ke studiu zveřejněním 

informace o přijetí na veřejně přístupném místě a na webových stránkách školy.  

 Výsledky budou anonymně pod registračním číslem vyvěšeny na veřejně přístupném 

místě a na webových stránkách školy, a to po dobu alespoň 15ti dnů.  

 V listinné podobě budou zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.  

 Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.  

 Svůj úmysl vzdělávat se na gymnáziu potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke 

vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  

 V případě, že žák zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být 

přijat za žáka gymnázia. 
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B) Dálkové studium  

Části přijímacího řízení: 

1. Jednotná přijímací zkouška se pro tuto formu vzdělávání nekoná 

 

2. Školní přijímací zkouška 1. Slovanského gymnázia a jazykové školy s právem 

státní jazykové zkoušky 

b) písemný test z anglického jazyka (ŠPZAJ) 

c) písemný test ze všeobecných znalostí (ŠPZVZ) 

d) pohovor v českém jazyce (ŠPZČAJ) – pohovor probíhá formou strukturovaného 

rozhovoru s ředitelkou školy  

Obsah školní přijímací zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní 

vzdělávání. 

Termíny a forma konání školní přijímací zkoušky jsou: 

1. řádný termín: pondělí 14. dubna 2021, distančně 

2. řádný termín: úterý 15. dubna 2021, distančně 

1. náhradní termín: středa 17. května 2021, distančně 

2. náhradní termín: čtvrtek 18. května 2021, distančně 

Pozn.: Platforma pro konání distanční přijímací zkoušky bude upřesněna v zaslané pozvánce 

k přijímacím zkouškám. 

V souladu s ustanovením § 20 odst. 4 školského zákona u uchazečů, kteří nejsou státními 

občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, bude ověřena formou 

pohovoru znalost českého jazyka, jež je nezbytná pro vzdělávání v oboru gymnázium. Pokud 

uchazeč při pohovoru dostatečnou znalost českého jazyka pro následující vzdělávání v oboru 

neprokáže, je to důvod pro jeho nepřijetí.   

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo konat přijímací zkoušku za 

uzpůsobených podmínek. Typ uzpůsobení jednoznačně doloží v doporučení školského 

poradenského zařízení odevzdaného společně s přihláškou ke vzdělávání ve střední škole.  

Pokud se pro vážné důvody ke školní přijímací zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč 

dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně 

písemně omluvit ředitelce školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její 

vykonání). Pokud je omluva ředitelkou školy uznána, koná uchazeč zkoušku v náhradním 

termínu. 

 

Kritéria stanovená pro jednotlivé části přijímací zkoušky 

Školní přijímací zkouška (ŠPZ)  

a) písemný test z anglického jazyka (ŠPZAJ) – max. 30 bodů  

b) písemný test ze všeobecných znalostí (ŠPZVZ) – max. 40 bodů 

c) pohovor v českém jazyce (ŠPZČAJ) – max. 30 bodů, nejnižší počet bodů, kterého žadatel 

musí je 20 bodů. Pokud uchazeč při pohovoru nedosáhne alespoň 15 bodů, je to důvod pro jeho 

nepřijetí.   
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Pro potřeby přijímacího řízení každému uchazeči budou přiděleny body podle vzorce: 

ŠPZAJ + ŠPZVZ + ŠPZČAJ 

 

Uchazeči budou přijati podle pořadí, které bude určeno bodovým součtem, a to tak, že prvním 

bude uchazeč s nejvyšším součtem bodů, v předpokládaném počtu 80 uchazečů. V případě 

shodného celkového počtu získaných bodů rozhoduje o přijetí vyšší počet bodů za pohovor 

v českém jazyce. 

 

Kritéria a maximální dosažitelný počet bodů v dílčích částech:  

ŠPZAJ = 30 bodů  

ŠPZVZ = 40 bodů  

ŠPZČAJ = 30 bodů  

 

Vyhlášení výsledků a další ujednání 

 Ředitelka školy si vyhrazuje možnost rozhodnout v termínu do 8. března 2021 o nekonání 

JPZ nebo školní přijímací zkoušky (či kombinace obou) v případě, že počet podaných 

přihlášek ke vzdělávání v daném oboru vzdělávání a formě vzdělávání bude nižší či roven 

předpokládanému počtu přijímaných uchazečů.  

 Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení a jejich zveřejnění na stránkách školy bude 

nejpozději 30. dubna 2021 s ohledem na zveřejnění výsledků JPZ Centrem pro zjišťování 

výsledků vzdělávání. 

 Zákonný zástupce uchazeče má možnost v průběhu přijímacího řízení po předchozí 

domluvě s ředitelkou školy nahlédnout do spisu uchazeče o studium, termín je stanoven 

na 29. dubna 2021 v době od 8:30 do 15:30 hod.  

 V souladu s ustanovením § 183 školského zákona je uchazeč přijat ke studiu zveřejněním 

informace o přijetí na veřejně přístupném místě a na webových stránkách školy.  

 Výsledky budou anonymně pod registračním číslem vyvěšeny na veřejně přístupném 

místě a na webových stránkách školy, a to po dobu alespoň 15ti dnů.  

 V listinné podobě budou zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.  

 Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.  

 Svůj úmysl vzdělávat se na gymnáziu potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke 

vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  

 V případě, že žák zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být 

přijat za žáka gymnázia. 

 

 

V Praze dne:  15. ledna 2021                        doc. Taťjana Pergler, Ph.D., v.r. 

  ředitelka školy 

 


