
Polské Gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, 

Český Těšín, příspěvková organizace 

Havlíčkova 213/13, 737 01 Český Těšín 

 
            

 

Č.j. Gympol/ ze dne 30.04.2019 
 

Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení  

pro školní rok 2019/20 
 

Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková 

organizace, zastoupené Ing. Marií Jarnotovou, zástupkyní statutárního orgánu, vyhlašuje 2. 

kolo přijímacího řízení do prvních ročníků všeobecných oborů vzdělávání s maturitní 

zkouškou pro absolventy 9. tříd základních škol, v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., 

školský zákon, v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, kterou se 

stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a 

následujících organizačních opatřeních pro školní rok 2019/2020: 

 

Obor 79-41-K/41 Gymnázium – délka studia 4 roky pro žáky 9. tříd základních škol  

 

Zástupkyně statutárního orgánu rozhodla, že se ve druhém kole přijímacího řízení bude konat 

přijímací zkouška z matematiky, českého jazyka a polského jazyka následovně: 

 

1. Uchazeč, který se zúčastnil 1. kola přijímacího řízení na střední školu, předloží výpis 

výsledků DT 1. kola z matematiky a českého jazyka. Dále bude konat přijímací 

zkoušku z polského jazyka. Zkoušku z polského jazyka připravuje škola.  

2. Uchazeč, který se nezúčastnil 1. kola přijímacího řízení na střední školu, bude konat 

přijímací zkoušky z matematiky a polského jazyka a kvalifikační pohovor z českého 

jazyka. Všechny zkoušky připravuje škola.  
 

Přijímací zkoušky z matematiky a polského jazyka, které připravuje škola, jsou písemné a 

trvají 60 minut. Ústní pohovor z českého jazyka trvá 30 minut. 

 
Kritéria přijetí: 

 

1. Uchazeč koná přijímací zkoušku a bude hodnocen na základě výsledku přijímací 

zkoušky. Pro přijetí uchazečů, kteří uspěli v přijímacím řízení, bude podstatné pořadí 

sestavené podle celkového bodového hodnocení testu/pohovoru z českého jazyka a literatury 

(30 %), testu z matematiky (30 %), testu z polského jazyka (30 %), hodnocení výsledků 

průměrného prospěchu na vysvědčení v prvním a druhém pololetí 8. ročníku a v prvním 

pololetí 9. ročníku (10%). Maximální počet bodů je 166, z toho 150 stanoví bodové 

hodnocení z testů.  V případě rovnosti bodů rozhoduje výsledek zkoušky z matematiky, 

následně z polského jazyka, českého jazyka a dále z průměru za klasifikační období. 

 

2. Bodové hodnocení testu/pohovoru z českého jazyka a literatury (maximální počet 

bodů 50), testu z matematiky (maximální počet bodů 50), testu z polského jazyka a literatury 

(maximální počet bodů 50): 



polský jazyk  - minimální počet bodů = 10 

český jazyk  - minimální počet bodů = 10 

matematika  - minimální počet bodů = 10 

 

Jestliže žák nezíská minimální počet bodů z jazyka polského, českého a matematiky, 

neprospěl.  

 

 

 

3. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z 8. a 9. ročníku - ze tří 

průměrů klasifikačních období uvedených na přihlášce bude vypočten aritmetický průměr, 

každému uchazeči budou podle aritmetického průměru přiděleny body dle tabulky:  

Průměr Počet bodů 

1,000 - 1,100 16 

1.101 – 1,200 14 

1,201 – 1,300 12 

1,301 – 1,400 10 

1,401 – 1,500 8 

1,501 – 1,600 6 

1,601 – 1,700 4 

1,701 – 1,800 2 

nad 1,800 0 

    
 

 

Termín podání přihlášek: 

Přihlášky je nutno podat do 10. května 2019 do 15:00 hod. na sekretariát školy. 

 

Termín konání zkoušek: 21. května 2019  

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději dne 24. května 2019 do 15:00 

hodin na veřejně přístupném místě ve škole na úřední desce a na webových stránkách školy. 

 

 

 

V Českém Těšíně 30. 4. 2019          Ing. Marie Jarnotová 

zástupkyně statutárního orgánu 

 

 

 

 

Telefon    Bankovní spojení   IČ   

558731235    KB Český Těšín   62331493  
     č.ú.195760500297/0100    

 


