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Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia pro školní rok 2023/2024    

Přijímací řízení probíhá v souladu s těmito právními předpisy:     

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  

(školský zákon), v platném znění;    

vyhláška MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění,   

OPATŘENÍ  OBECNÉ  POVAHY  PŘIJÍMACÍ  ŘÍZENÍ  v  souvislosti  s  ozbrojeným  konfliktem  na  území  

Ukrajiny č. j. MSMT-29772/2022-1   

Zákon č. 67/2022 LEX UKRAJINA 2 a 4.   

Všeobecná ustanovení    

Předpokládaný počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku čtyřletého oboru vzdělání s kódem 79-41- 

K/41 na Táborském soukromém gymnáziu. pro školní rok 2023/24 je 25 uchazečů.    

TERMÍNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK: pro 1.kolo přijímacího řízení : do 1. března    

(do 15. března ZŠ vydá zápisový lístek)   

Součástí přijímacího řízení je :   

  jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky, která se bude konat   

13. dubna 2023 (1. termín) a 14. dubna 2023 (2. termín)   

    školní přijímací zkouška, která se skládá z udělení bodů za vysvědčení, motivačního dotazníku   

a motivačního pohovoru.  Pohovor hodnotí přijímací komise.    

Bodové rozmezí v tabulce níže.   

Uchazečům budou přidělena registrační čísla. Uchazeči obdrží v průběhu března 2023 písemnou  

pozvánku k přijímací zkoušce.   

Po obdržení výsledků od Cermatu mají zákonní zástupci právo možno nahlížet do spisu přijímacího  

řízení před vydáním rozhodnutí, a to v pátek 28.04.2023 od 9.30 do 11.30.   

Seznam registračních čísel přijatých uchazečů bude zveřejněn na webové stránce školy 2. května  

2023, rozhodnutí o nepřijetí v prvním kole přijímacího řízení bude ostatním uchazečům odesláno  

poštou. Do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení potvrdí přijatí uchazeči  

zájem o studium na naší škole doručením zápisového lístku do kanceláře školy.   

Kritéria pro přijetí v 1. kole – čtyřleté gymnázium   

Maximum 150 bodů, z toho:   
 

* 100 bodů za jednotnou státní přijímací zkoušku   
 

* 50 bodů za vyplnění motivačního dotazníku a motivační pohovor, z toho až 10 bodů za  
prospěch dvou posledních vysvědčení: na konci 4. a pololetí 5. ročníku ZŠ pro osmileté   
gymnázium či na konci 8. a pololetí 9. ročníku ZŠ pro čtyřleté gymnázium.    
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Body za prospěch   

 

* 10 bodů – prospěch s průměrem 1,00   
* 7,5 bodů – prospěch s vyznamenáním   
* 5 bodů – prospěch do průměru 1,5   
* 2,5 bodů – prospěch do průměru 2,00   

 

Cizinci  a  osoby  pobývající  dlouhodobě  v zahraničí,  na  které  se  vztahuje  §  20  odst.  4  

školského zákona a kteří tak nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury, si podají žádost  

ZDE.    
 

Český jazyk – nahrazení jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury (nutno  
podat žádost, ZDE):   

Nahrazeno pohovorem. Struktura ústního pohovoru z češtiny : rozhovor, popis obrázku a  
diskuze nad textem. Pohovor k ověření znalosti českého jazyka je hodnocen slovně : „uspěl /  -
a“ nebo „neuspěl / -a“. Podmínkou pro přijetí je hodnocení „uspěl/a“.   
Pohovor  hodnotí  přijímací  komise.  Obsah  rozhovoru  nepřesahuje  znalosti  stanovené  
Rámcovým  vzdělávacím  programem  pro  základní  vzdělávání.  Rozhovor  trvá  nejvýše  15  
minut.   

Matematika – možnost konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího  
oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce (nutno podat žádost, ZDE):   

 

Cizinec podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti  s 

ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace má na  

základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test  

jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském  

jazyce.   

Ředitel  školy  pro  hodnocení  výsledku  jednotné  zkoušky  cizinců  a  osob  pobývajících  
dlouhodobě  v zahraničí,  vytváří  ve  spolupráci  s  Centrem  pořadí  uchazečů  na  základě  
redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru  
vzdělání  nebo  zaměření  podle  školního  vzdělávacího  programu.  Redukované  hodnocení  
neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném  
hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle  § 
60d odst. 3 školského zákona.    

 

V Táboře dne 31. ledna 2023   
 

PhDr. Markéta Švadlenová   

ředitelka školy  
 


