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Přijímací řízení pro školní rok 2019/20 

Přijímací zkoušky - všichni uchazeči vykonají jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a 

literatury (test) a z matematiky (polská mutace testu) a školní přijímací zkoušku z polského 

jazyka a literatury (test). Zároveň budou zohledněny výsledky vzdělávání žáků na základní škole.  

Přijímací zkoušky jsou organizovány písemně a jsou rozdělené do tří částí:  

- didaktický test z českého jazyka a literatury – 60minutový test připravuje CERMAT 

- didaktický test z matematiky – 70minutový test připravuje CERMAT  

- didaktický test z polského jazyka a literatury - 60minutový test připravuje Pedagogické centrum 

pro polské národnostní školství.   

Dále se hodnotí průměrný prospěch na vysvědčení v prvním i druhém pololetí 8. ročníku  

a výsledky prvního pololetí 9. ročníku. 

 

Přihlášky ke studiu ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce 

nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli školy, a to na tiskopisu předepsaném  MŠMT 

ČR  a označí v něm termín konání zkoušky. Přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do denní 

formy vzdělávání  do 1. března 2019. 

Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace 

z příslušných ročníků na přihlášce ověřená školou, ve které uchazeč plní nebo splnil povinnou 

školní docházku. 

Škola nevyžaduje v přihlášce  potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. V případě 

posudku pedagogicko-psychologické poradny koná žák zkoušky dle pokynů uvedených v posudku 

a odevzdává ho společně s přihláškou ke studiu do 1. 3. 2019. 

Další kola přijímacího řízení bude ředitel školy vyhlašovat po ukončení 1. kola přijímacího řízení 

v případě, že nedojde k naplnění předpokládaného stavu žáků.  

Osobám, které nejsou občany České republiky a získaly předchozí vzdělání  

v zahraničí, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách dle § 20 odst. 4 školského 

zákona promíjí na vlastní žádost přijímací zkouška z ČJL. Oprávněnost žádosti ověří ředitel podle 

vysvědčení posledního ročníku ZŠ dodaného s přihláškou. Znalost českého jazyka, která je 

nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola u těchto osob ověří pohovorem. Centrum pro 

zjišťování výsledků vzdělávání poskytne škole tzv. redukované hodnocení. Pořadí uchazečů v 

redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů do oboru 

79-41-K/41 Gymnázium stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona. 

 

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 testů z českého jazyka a literatury (30 %), matematiky (30 %), 

polského jazyka (30 %), hodnocení výsledků průměrného prospěchu na vysvědčení v prvním a 

druhém pololetí 8. ročníku  a pololetní výsledky 9. ročníku (10%). Maximální počet bodů je 166 



z čeho 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 testů z českého jazyka a literatury (maximální počet bodů 50), 

matematiky (maximální počet bodů 50), 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 

    

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení: 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) zpřístupní výsledky testů školám do 

28. dubna 2019. Ředitelé škol ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů (tj. 30. 4. 2019) po 

zpřístupnění výsledků ze strany CZVV a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Odvolání uchazeče 

proti výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění 

rozhodnutí. 

Výsledky hodnocení  uchazečů budou zpracovány do společného pořadí a zveřejněny  na úřední 

desce ve škole a na webových stránkách školy.     

Rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí budou zákonným zástupcům uchazečů zaslány poštou.  

Zápisový lístek odevzdá přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče 

řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode 

dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 

odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole výše uvedeným způsobem, 

vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného 

uchazeče. 

V Českém Těšíně  30. 01. 2019 

         Ing. Marie Jarnotová  

    zástupkyně statutárního orgánu 

  



        


