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Rozhodnutí ředitelky školy 
O kritériích pro přijetí ve školním roce 2020/2021 

 

Části přijímací zkoušky: 

 

1) Jednotná přijímací zkouška: 

 

a) Český jazyk 

b) Matematika 

 

Žák cizinec v souladu s § 60b zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění 

skládá jednotnou přijímací zkoušku pouze z předmětu matematika. Znalost českého 

jazyka u žáka cizince bude ověřena při pohovoru vlastní části přijímacího řízení. 

 

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

státní jazykové zkoušky: 

 

a) Písemný test z anglického jazyka 

b) Písemný test ze všeobecných znalostí 

c) Pohovor v českém a anglickém jazyce 

d) Hodnocení předešlého vzdělávání 

Při motivačním pohovoru bude přihlíženo především k předchozím studijním 

výsledkům a úspěchům, k úrovni vyjadřovacích schopností a k motivaci ke studiu. 

 

Kritéria stanovená pro jednotlivé části přijímací zkoušky: 

 

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se na celkovém hodnocení podílí 70 %. Celkové 

hodnocení za oba testy (ČJL a MA) představuje součet lepších bodových hodnocení. 

 

Školní přijímací zkouška (ŠPZ) se na celkovém hodnocení podílí 30 %. K úspěšnému 

splnění ŠPZ je povinné splnění jednotlivých kritérií. 

 

a) Písemný test z anglického jazyka – dosažení min. 50% z celkového bodového 

hodnocení 

b) Písemný test ze všeobecných znalostí – dosažení min. 50% z celkového bodového 

hodnocení 

c) Pohovor v českém a anglickém jazyce – max. 10 bodů 

d) Hodnocení předešlého vzdělávání – max. 10 bodů 

 

Uchazeč odevzdá ředitelce 1. Slovanského gymnázia a jazykové školy s právem 

státní jazykové zkoušky přihlášku pro první kolo přijímacího řízení nejpozději do 

1. března 2020. 
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Součástí přihlášky ke vzdělávání je vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých 

uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, lékařský posudek o zdravotní 

způsobilosti ke studiu a doporučení školského poradenského zařízení obsahující 

podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

Přijat bude maximální počet přijímaných uchazečů, kteří řádně ukončili 9. ročník 

základní školy a dosáhli nejvyššího počtu bodů v součtu obou částí přijímacího řízení 

a zároveň splnili všechna kritéria stanovená pro jednotlivé části přijímacího řízení. 

 

Maximální počet přijímaných uchazečů je 50. 

 

 

Kritéria pro přijetí v dalších kolech jsou stejná jako v kole prvním s tím rozdílem, že 

uchazeč dokládá počet získaných bodů ve státní zkoušce během motivačního pohovoru 

s paní ředitelkou. Výsledné pořadí pro přijetí uchazečů je pak dáno součtem bodů 

z pohovoru (s přihlédnutím k výsledkům státní zkoušky) a bodů získaných 

v přijímacích testech našeho gymnázia. 

 
 

Informace pro uchazeče – cizí státní příslušníky 

 

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

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 20, odstavec 4 se osobám, které nejsou 

státními příslušníky České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, 

při přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole promíjí na žádost přijímací zkouška 

z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání těchto osob 

v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří pohovorem. 

 

Doplňující podmínky k přijetí ke studiu na 1.Slovanském gymnáziu a JŠ s právem SJZ 

pro uchazeče – cizí státní příslušníky: 

1. Absolvování jazykové přípravy českého jazyka v rozsahu minimálně 80 hodin. 

2. Ověření základní gramotnosti z českého jazyka školní zkouškou, a to nejpozději 

do 30 dnů od nástupu ke studiu. 

3. Rozšiřující a upevňující znalosti z českého jazyka se budou nadále od počátku 

řádného studia realizovat průběžným zdokonalovacím studiem. 

4. Nejpozději v den nástupu ke studiu předložení oprávnění k pobytu na území 

České republiky. 

 
 
 
V Praze dne 29.1.2020    doc. Taťjana Pergler, Ph.D., v.r. 
                Ředitelka školy 


