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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24 

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 za obě pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku a získání jazykového 
certifikátu PET nebo FCE. Nelze hodnotit vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. 
Předloží-li uchazeč vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020, bude místo něho 
hodnoceno duplicitně vysvědčení za 1. pololetí 9. ročníku. 

Přijímací zkoušky jsou organizovány písemně a jsou rozděleny do tří částí:  
- didaktický test z českého jazyka a literatury – 60 minutový test připravuje CERMAT 
- didaktický test z matematiky a jejích aplikací – 70 minutový test připravuje CERMAT  
- didaktický test z polského jazyka a literatury – 60 minutový test připravuje Pedagogické 
centrum pro polské národnostní školství.   
 
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. Školní přijímací zkouška se 
koná ve stejný den jako jednotná přijímací zkouška. Přihlášku pro první kolo přijímacího 
řízení do denní formy vzdělávání se podává do 1. 3. 2023. 

Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace 
z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč plní nebo splnil povinnou 
školní docházku. 

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

Pokud žák získal jazykový certifikát PET nebo FCE, doloží ho spolu s přihláškou. 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 90. 

Další kola přijímacího řízení může ředitel školy vyhlásit po ukončení 1. kola přijímacího 
řízení v případě, že nedojde k naplnění předpokládaného stavu žáků.   

ÚPRAVY PODMÍNEK: 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou 
doporučení školského poradenského zařízení, konají zkoušky dle pokynů uvedených v tomto 
doporučení.  



Osobám vzdělávajícím se dlouhodobě v zahraničí (osoby s českým nebo cizím státním 
občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR), se promíjí na jejich 
žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona jednotná přijímací zkouška z českého jazyka   
a literatury. Škola u těchto uchazečů ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je 
nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Tento rozhovor je komisionální. 

Cizincům podle Lex Ukrajina: 

• Dle §1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí jednotná přijímací 
zkouška z ČJL. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném 
oboru vzdělání, škola u těchto uchazečů ověří rozhovorem. Tento rozhovor je 
komisionální.  

• Dle §1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se umožnuje na základě žádosti připojené 
k přihlášce konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky 
v ukrajinském jazyce. 

• Na jejich žádost se promíjí školní přijímací zkouška z polského jazyka a literatury. 
Znalost polského jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, 
škola u těchto uchazečů ověří rozhovorem. Tento rozhovor je komisionální. 

• Společně s žádostí podle odst. 1, 2 nebo 3 Opatření obecné povahy č. j. MSMT-
29772/2022-1 ze dne 27. října 2022 uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 
zákona č. 67/2022 Sb., tj. doklad o dočasné ochraně. 

• Pro uchazeče cizince platí podmínka doložení zdravotní způsobilosti pro daný obor 
vzdělání. Uchazeč doloží zdravotní způsobilost pro daný obor vzdělání od lékaře 
působícího na území ČR nejpozději před vydáním rozhodnutí o přijetí. 

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání poskytne škole tzv. redukované hodnocení. 
Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení dle §14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím 
řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 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 výsledku průměrného prospěchu za 
tři poslední pololetí a hodnocení jazykového certifikátu PET nebo FCE (celkem 10 %). 
Maximální počet bodů je 166, z toho 150 je bodové hodnocení z testů. V případě rovnosti 



bodů rozhoduje výsledek zkoušky z matematiky, následně z polského jazyka, českého jazyka 
a dále bodové hodnocení průměru za klasifikační období a jazykového certifikátu. 

 
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 = 13 
český jazyk  – minimální počet bodů = 13 
matematika   – minimální počet bodů = 13 
 
Jestliže žák nezíská minimální počet bodů z jazyka polského, českého a matematiky, 
neprospěl.  
 
Žák, který nemusel konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a školní 
příjímací zkoušku z polského jazyka a literatury a při rozhovoru neprokázal příslušnou 
znalost daného jazyka nutnou ke studiu v daném oboru, a to na úrovni minimálně B2, 
neprospěl. 

Mluvčí, který dosáhl úrovně znalosti jazyka B2: 
• Rozumí rozsáhlejším ústním projevům a složitějším argumentům za předpokladu, že 

se týkají známých témat. 
• Rozumí většině zpravodajských pořadů a také většině filmů. 
• Rozumí současné literární próze. 
• Zvládá podrobně popsat celou řadu témat, která se vztahují k jeho zájmům. 
• Dokáže vysvětlit svůj pohled na určitou problematiku, vyjádřit a obhájit svůj názor. 
• Umí napsat přehledný a podrobný text na celou škálu témat, která se dotýkají jeho 

zájmů. 
• Zvládá napsat zprávu nebo osobní dopis, ve kterém zdůrazní události, jež mají osobní 

význam. 
 
3. Bodové hodnocení jazykového certifikátu – 4 body. 
 
4. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením za tři poslední vysvědčení uvedených  
na přihlášce budou každému uchazeči dle aritmetického průměru převedeny na body podle 
tabulky:  

Průměr Počet bodů 
1,000 - 1,100 12 
1.101 – 1,200 10 
1,201 – 1,300 8 
1,301 – 1,400 6 
1,401 – 1,500 4 
1,501 – 1,600 2 
nad 1,600 0 

 



Vyhlášení výsledků přijímacího řízení: 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) zpřístupní výsledky testů školám do 
28. dubna 2023. Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění 
výsledků ze strany CZVV. Výsledky hodnocení uchazečů budou zpracovány do společného 
pořadí a seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na úřední desce ve škole a na webových 
stránkách školy.     

V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého 
uchazeče nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to dne 28. dubna 2023 
od 8:00 – 11:00 hod. 

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

Odvolání uchazeče proti výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů 
ode dne doručení rozhodnutí. 

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 16. 01. 2023 

 

         Ing. Marie Jarnotová v. r. 
      ředitelka školy 

        


