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Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení  
pro školní rok 2022/23 

 
Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková 
organizace, zastoupené Ing. Marií Jarnotovou, ředitelkou školy, vyhlašuje v souladu s § 60 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání   
79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté gymnázium. 
 
Ředitelka školy rozhodla, že ve druhém kole přijímacího řízení bude přijímací zkouška 
z matematiky, českého jazyka a polského jazyka probíhat následovně: 
 

1. Uchazeč, který v 1. kole přijímacího řízení na střední školu konal jednotnou přijímací 
zkoušku z matematiky a českého jazyka, předloží výpis výsledků DT JPZ, zkouška 
z polského jazyka bude hodnocena na základě aritmetického průměru známky 
z polského jazyka za tři poslední vysvědčení ze ZŠ.    

2. Uchazeč, který v 1. kole přijímacího řízení na střední školu nekonal jednotnou 
přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka, bude z těchto předmětů a polského 
jazyka hodnocen na základě aritmetického průměru známky z daného předmětu za tři 
poslední vysvědčení ze ZŠ. 

3. U uchazeče, který navštěvoval českou základní školu, bude znalost polského jazyka 
ověřena pohovorem, pohovor je komisionální. 

4. U uchazeče, který absolvoval zahraniční základní školu, bude znalost polského a 
českého jazyka ověřena pohovorem, pohovor je komisionální. Z předmětu matematika 
bude uchazeč hodnocen na základě aritmetického průměru známky z matematiky za tři 
poslední vysvědčení ze ZŠ. 
 

Zároveň budou zohledněny výsledky vzdělávání žáků na základní škole za obě pololetí  
8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (netýká se vysvědčení za 2. pololetí školního roku 
2019/2020) a získání jazykového certifikátu PET nebo FCE.  
 
Kritéria přijetí: 
 
1. Uchazeč bude hodnocen na základě bodového hodnocení JPZ z 1. kola přijímacího 
řízení, nebo přepočtem aritmetického průměru známky na bodové hodnocení dle níže uvedené 
tabulky, nebo pohovorem. Pro přijetí uchazečů, kteří uspěli v přijímacím řízení, bude 
podstatné pořadí sestavené podle celkového bodového hodnocení testu/průměru/pohovoru  
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 čeho 150 stanoví bodové 
hodnocení z testů/průměrů/pohovorů. 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. 

 
Přepočet aritmetického průměru známky z předmětu na body za tři klasifikační období 

Průměr Počet bodů 
1,00 50 
1,33 44 
1,67 38 
2,00 32 
2,33 26 
2,67 20 
3,00 13 
nad 3,00 0 

 
 

2. Bodové hodnocení testu/pohovoru/průměru 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 = 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 při pohovoru neprokázal příslušnou znalost daného jazyka ke studiu v daném 
oboru, neprospěl. 
 
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 

 
 
Přihlášky ke studiu ve střední škole pro druhé kolo přijímacího řízení podává zákonný 
zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli školy, a to na tiskopisu 
předepsaném MŠMT ČR. 



 
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. 
 
Termín podání přihlášek: do 20. 5. 2022 do 12:00 hodin na sekretariát školy. 
 
Termín konání zkoušek – pohovorů: 30. 5. 2022 (týká se uchazečů, kteří absolvovali 
českou nebo zahraniční základní školu). 
 
Možnost vyjádřit se k podkladům řízení před vydáním rozhodnutí je dána dne 31. 5. 2022 od 
8:00 – 10:00 hodin v sekretariátě školy. Nahlížení do spisu není povinností uchazeče ani jeho 
zákonných zástupců (dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů). 
 
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 31. 5. 2022 po 10:00 hodině na veřejně 
přístupném místě ve škole na úřední desce a na webových stránkách školy. 
 
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 6. 5. 2022          Ing. Marie Jarnotová v. r. 

ředitelka školy 
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