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Č.j.: 1SG/ 049/2020 

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

 

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.                 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský 

zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“), a na základě 

příslušných ustanovení  vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke 

střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 

první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021. 

 

Název oboru: Gymnázium 

Kód oboru: 79-41-K/41 

Forma vzdělávání: denní 

Délka studia: čtyřleté 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 50 

 

Termín přijímacích zkoušek je 14. dubna 2020 a 15. dubna 2020 – jedná se o testy 

v rámci jednotné přijímací zkoušky.  

Prokázání zdravotní způsobilosti se pro daný obor nevyžaduje  

 

Obsah přijímacích zkoušek 

Přijímací zkouška se skládá:  

 

1) Jednotná přijímací zkouška:  

a) český jazyk a literatura (ČJL)  

b) matematika (MAT)  

 

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 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 zkoušku 

za uzpůsobených podmínek. Typ uzpůsobení jednoznačně doloží v doporučení 

školského poradenského zařízení.  

 

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

státní jazykové zkoušky:  

a) písemný test z anglického jazyka  (ŠPZAJ) 

b) písemný test ze všeobecných znalostí (ŠPZVZ)   

c) pohovor v českém a anglickém jazyce (ŠPZČAJ) – pohovor probíhá formou 

strukturovaného rozhovoru s ředitelkou školy  

d) hodnocení předešlého vzdělávání (HPV) 
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Kritéria stanovená pro jednotlivé části přijímací zkoušky 

 

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se na celkovém hodnocení podílí 66,67%. Celkové 

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

 

Školní přijímací zkouška (ŠPZ) se na celkovém hodnocení podílí 33,33%  

a) písemný test z anglického jazyka (ŠPZAJ) – max. 10 bodů  

b) písemný test ze všeobecných znalostí (ŠPZVZ) – max. 10 bodů 

c) pohovor v českém a anglickém jazyce (ŠPZČAJ) – max. 20 bodů  

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

aritmetický průměr prospěchu z 2. 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) – příloha č. 1  

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, 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.  

 

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

JPZ + ŠPZAJ + ŠPZVZ + ŠPZČAJ + HPV 

 

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

prvním bude uchazeč s nejvyšším součtem bodů, v předpokládaném počtu 50. 

V případě shodného celkového počtu získaných bodů o přijetí rozhoduje vyšší součet 

bodů za zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky (JPZ). 

 

Kritéria a maximální dosažitelný počet bodů v dílčích částech:  

JPZ =  100 bodů (max. 50 bodů za  ČJL; max. 50 za MAT)  

ŠPZAJ = 10 bodů  

ŠPZVZ = 10 bodů  

ŠPZČAJ = 20 bodů  

HPV = 10 bodů  
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Vyhlášení výsledků a další ujednání 

 

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

školy bude nejpozději 30. dubna 2020  

 Zákonný zástupce uchazeče má možnost po ukončení přijímacího řízení po 

předchozí domluvě nahlédnout do spisu uchazeče o studium, termín je stanoven 

na 29. dubna 2020 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.  

 Výsledky budou vyvěšeny anonymně pod registračním číslem na webu školy a na 

úřední desce školy, a to po dobu alespoň 15ti dnů.  

 V listinné podobě musí být 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 29. 1. 2020                                                doc. Taťjana Pergler, Ph.D., v.r. 

                                                                                                        Ředitelka školy                                      

 

 

Příloha č. 1 - HPV  

počet 
bodů  

průměrný 
prospěch 

10 1 

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 
 

 


