
 Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, 

  Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 
G. Klimenta  493/3 

708 00  Ostrava-Poruba 
               tel.: +420 596 912 198, e-mail:profesor@jazgym.cz 

Č. j.: JGPT/59/2016                                                                               V Ostravě dne 19. 1. 2016  
 

 

Přijímací řízení do 1. ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia,  

obor  79-41-K/61 Gymnázium, denní forma vzdělávání 

zahájení studia: školní rok 2016/2017 
 

V souladu s § 2 odst. 1 vyhl. č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci 

přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka školy 

vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, obor               

79-41-K/61 Gymnázium. 

 

Přijímací zkouška bude konána prostřednictvím centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů 

v rámci  pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní 

zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 vyhlášeného MŠMT 

pod č. j.: MSMT-26724/2015-3 dne 15. 9. 2015.  
 

Termín pro konání přijímací zkoušky:  pondělí 18. dubna  2016 
 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:   

30 uchazečů   s prvním cizím jazykem francouzským.  
 

 

Kritéria přijímacího řízení:  

I. kritérium (§ 60 odst. 13 písm a) školského zákona) 

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, a to průměrný prospěch na 

vysvědčeních za 1. a 2. pololetí  6. třídy a 1. pololetí  7. třídy základní školy (nebo odpovídajících 

ročníků víceletého gymnázia). Do průměrného prospěchu se nepočítá známka  z chování. 

 

V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 51 bodů, a to v případě průměrného 

prospěchu 1,00 v jednotlivých sledovaných pololetích (tj. 17 bodů za každé pololetí). Vyšší 

průměrný prospěch představuje nižší počet bodů. Např. v případě průměrného prospěchu 1,10                

v jednotlivých sledovaných pololetích  získá uchazeč 45,9 bodu (tj. 15,3  bodu za každé pololetí); 

v případě průměrného prospěchu 2,00 v jednotlivých sledovaných pololetích pak 0 bodů atd. 

 

Za nesplnění tohoto kritéria bude považováno hodnocení stupněm dostatečný nebo nedostatečný 

v kterémkoliv z předmětů  ve  třech sledovaných pololetích.  

 

II. kritérium (§ 60 odst. 13 písm c) školského zákona):  

Výsledky hodnocení dosažené při přijímací zkoušce, kterou tvoří jednotné testy připravené 

Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání  z:  

českého jazyka a literatury   maximálně  50 bodů, 

matematiky     maximálně  50 bodů. 

 

V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 100 bodů.   

 



III. kritérium (§ 60 odst. 13 písm d) školského zákona): 

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, v úvahu 

budou brána: 

- umístění na prvních třech místech regionálních (krajských) a republikových (národních) kol 

vybraných soutěží jednotlivců (jako jsou např. olympiády, soutěže v cizích jazycích, 

uměleckých a sportovních disciplínách, vědomostní soutěže apod.), v úvahu nebudou brána 

umístění v  soutěžích týmů, družstev, souborů apod., 

- úspěšné vykonání mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek dokládajících dosažení 

úrovně A1, A2, popř. B1. 

 

Body za výše uvedené aktivity budou přidělovány následovně: 

soutěže  republikové (národní) kolo      regionální (krajské) kolo    jazykové zkoušky___________ 

1. místo 6 bodů    4 body                          úroveň B1            6 bodů         

2. místo 5 bodů    3 body     úroveň A2           5 bodů         

3. místo 4 body    2 body                          úroveň A1           4 body         

 

Podklady pro bodové hodnocení budou čerpány z kopií diplomů, osvědčení, certifikátů  apod., které 

připojí uchazeč jako  přílohu k přihláškce ke vzdělávání.                       

 

V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 9 bodů. 

 

V  RÁMCI  CELÉHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ MŮŽE UCHAZEČ ZÍSKAT CELKEM 

MAXIMÁLNĚ  160 BODŮ.  

 

 

Na základě hodnocení výsledků uchazečů v  přijímacím řízení bude sestaveno celkové pořadí 

úspěšnosti uchazečů v prvním kole přijímacího řízení. 

 

Při rovnosti bodů budou rozhodující: 

1) získané body v testu z českého jazyka, 

2) získané body v testu z matematiky, 

3) získané body za hodnocení prospěchu na základní škole. 

 

 

Uchazeč, který k přihlášce ke studiu přiloží odborný posudek školského poradenského zařízení 

(pedagogicko-psychologické poradny) o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění 

obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky, vykoná tuto 

zkoušku v souladu s doporučením školského poradenského zařízení (§1 odst. 1 písm. i) vyhl.                     

č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání                  

ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů). 

 

 

 

 

Mgr. Zdeňka Průšová v. r. 

ředitelka  

 


