
 

V Mostě dne 18. května 2020 

 

Podkrušnohorské gymnázium, Most – přijímací řízení pro školní rok 2020 / 2021 

 

Ředitel školy stanoví podle zákona č. 135 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým 

druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, podle vyhlášky MŠMT č. 

223/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 

2019/2020, podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění: 

 

podrobnosti k průběhu 1. kola přijímacího řízení ke vzdělávání 

do prvního ročníku Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace ve školním roce 

2020/2021 pro obory vzdělání:  

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) -  forma vzdělávání - denní 

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) - forma vzdělávání – denní 

79-41-K/42 Gymnázium se sportovní přípravou - (čtyřleté studium) - forma vzdělávání – denní 

 

Přijímací řízení je zahájeno přijetím přihlášky ke vzdělávání uchazeče ředitelem školy dne 1. 

března 2020 a bude ukončeno zveřejněním seznamů přijatých a nepřijatých uchazečů a 

vydáním rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. 

Ředitel školy stanovil podle odstavce 3 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění: 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro obor vzdělání: 

79 – 41 – K/41  Gymnázium 120  (120 – pracoviště Most, Bílina) 

79 – 41 – K/81  Gymnázium 60  (30 – pracoviště Most, 30 – pracoviště Bílina) 

79 – 41 - K/42 Gymnázium se sportovní přípravou 30  (30 pracoviště Most) 

              

a tato kritéria pro přijetí: 

 

 

Přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého studia –  obor 79-41-K/ 41 Gymnázium, obor 79-41-

K/42 Gymnázium se sportovní přípravou 

 

Všichni uchazeči budou konat písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky 

v souladu s ustanovením § 60 odst. 5 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 



vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Termín zkoušek je 8. 6. 

2020 na pracovišti Most, Majakovského 2343. Náhradní termín - určen pouze pro uchazeče, kteří 

se nemohli účastnit řádného termínu ze zdravotních důvodů a svou neúčast řádně omluvili, je 23. 6. 

2020. Náhradní termín se koná na pracovišti Most, Majakovského 2343. Zkoušky se budou konat 

testovým způsobem, testy budou vytvořeny renomovanou externí organizací. Uchazeči budou 

přijímáni ke vzdělávání na základě hodnocení těchto kritérií: 

a) výsledku přijímací zkoušky podle ustanovení § 60 odst. 2 školského zákona. 

 Test z českého jazyka 

b) výsledku přijímací zkoušky podle ustanovení § 60 odst. 2 školského zákona. 

 Test z matematiky 

c) výsledků předcházejícího vzdělání -  průměru z povinných předmětů za poslední tři 

klasifikační období podle § 60 d odst. 1 písm. a) školského zákona. 

d) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 

podle § 60 d odst. 1 písm. d) školského zákona.  

 

Maximální počet bodů v jednotlivých kritériích a) až d): 50  

 

Další předpoklady pro přijetí: 

e) Uchazeč přijatý dle výše uvedených kritérií se může stát žákem školy po odevzdání 

zápisového lístku a doložení vysvědčení o úspěšně ukončeném základním vzdělávání 

(vysvědčení s doložkou o získání stupně základního vzdělání). 

f) Uchazeč cizinec přijatý dle výše uvedených kritérií se může stát žákem školy po dodání 

potvrzení k pobytu u cizince (§ 20 odst. 3 školského zákona). 

 

Váhy jednotlivých kritérií pro celkový výsledek: 

 test z českého jazyka (30%) 

 test z matematiky (30%) 

 výsledky předcházejícího vzdělání -  průměru z povinných předmětů (30%) 

 dalších skutečností, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (10%) 

Na základě bodových zisků v jednotlivých kritériích a jejich přepočtu dle váhy jednotlivých kritérií 

bude stanoven výsledek přijímacího řízení a vytvořeno pořadí uchazečů. Podle něho bude přijato 

prvních 120 uchazečů, kteří dosáhnou potřebného počtu bodů stanoveného přijímací komisí.  

Uchazeči na přihlášku vyznačí pracoviště (Most, Bílina), na které se hlásí, popř. do poznámky 

uvedou „pracoviště nerozhoduje“. 

 

 

 

Přijímací řízení do 1. ročníku nižšího stupně osmiletého studia –  obor 79-41-K / 81 

Gymnázium 

Všichni uchazeči budou konat písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky 

v souladu s ustanovením § 60 odst. 5 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Termín zkoušek je 9. 6. 

2020 a koná se na obou pracovištích Most, Majakovského 2343 a Bílina, Břežánská 9. Náhradní 



termín - určen pouze pro uchazeče, kteří se nemohli účastnit řádného termínu ze zdravotních důvodů 

a svou neúčast řádně omluvili, je 23. 6. 2020. Náhradní termín se koná pouze na pracovišti Most, 

Majakovského 2343. Zkoušky se budou konat testovým způsobem, testy budou vytvořeny 

renomovanou externí organizací. Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě hodnocení: 

a) výsledku přijímací zkoušky podle ustanovení § 60 odst. 2 školského zákona. 

 Test z českého jazyka 

b) výsledku přijímací zkoušky podle ustanovení § 60 odst. 2 školského zákona. 

 Test z matematiky 

c) výsledků předcházejícího vzdělání -  průměru z vysvědčení za poslední tři klasifikační 

období podle § 60 d odst. 1 písm. a) školského zákona. 

 

Maximální počet bodů v jednotlivých kritériích a) až c): 50  

Další předpoklady pro přijetí: 

d) Uchazeč přijatý dle výše uvedených kritérií se může stát žákem školy po odevzdání 

zápisového lístku a doložení vysvědčení o úspěšně ukončeném 5. ročníku základní školy.  

e) Uchazeč cizinec přijatý dle výše uvedených kritérií se může stát žákem školy po dodání 

potvrzení k pobytu u cizince (§ 20 odst. 3 školského zákona). 

Váhy jednotlivých kritérií pro celkový výsledek: 

 test z českého jazyka (40%) 

 test z matematiky (40%) 

 výsledky předcházejícího vzdělání -  průměru z povinných předmětů (20%) 

Na základě bodových zisků v jednotlivých kritériích a jejich přepočtu dle váhy jednotlivých kritérií 

bude stanoven výsledek přijímacího řízení a vytvořeno pořadí uchazečů. Podle něho bude přijato 30 

uchazečů pro pracoviště Most a 30 uchazečů pro pracoviště Bílina. Uchazeči na přihlášku vyznačí 

pracoviště, na které se hlásí, popř. do poznámky uvedou „pracoviště nerozhoduje“. 

 

DALŠÍ INFORMACE PRO UCHAZEČE 

 Do prvního kola přijímacího řízení může uchazeč uvést na přihlášce dvě školy. Pořadí škol 

na přihlášce nesouvisí s prioritou zájmu, určuje místo konání zkoušek (1. škola). O volbě 

školy rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.  

 Splnění povinné školní docházky se dokládá potvrzením školy na přihlášce resp. předložením 

příslušných dokladů - dvou posledních vysvědčení dokládajících docházku do školy po dobu 

devíti roků. Uchazeč - absolvent školy mimo území ČR, který získal doklad o dosažení 

základního vzdělání, předkládá uvedený doklad jak v originálním znění, tak současně v 

úředně ověřeném překladu do jazyka českého (nejedná-li se o doklady v jazyce slovenském).  

 Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami musí k  přihlášce přiložit doporučení 

školského poradenského centra k přijímacím zkouškám. 

 Uchazeči jsou povinni dodržet veškeré pokyny k zabezpečení hygienických opatření, 

které jsou přílohou pozvánky k přijímacím zkouškám. Při nedodržení těchto pokynů 

jim nebude konání zkoušek umožněno. 

 V případě závažného důvodu k nedostavení se k přijímací zkoušce se uchazeč musí písemně 

omluvit řediteli školy nejpozději do 3 dnů, tím fakticky požádá o náhradní termín. 



 Při prezenci odevzdají uchazeči vyplněné a podepsané formuláře: 

 Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  

 Potvrzení o poučení o pokynech k zabezpečení hygienických opatření 

 Dotazník uchazeče (pouze čtyřleté obory), které jsou přílohami pozvánky. 

 

 Pozvánka bude odeslána zákonným zástupcům poštou (do vlastních rukou) 22. května 2020. 

 Po zpřístupnění výsledků jednotné zkoušky školám budou výsledky zveřejněny do dvou 

pracovních dnů, nejpozději 17. 6. 2020 na webových stránkách a v budově školy.  Pořadí 

uchazečů ve výsledkové listině bude zveřejněno pod registračním kódem.  

 Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání na adresu 

zákonného zástupce. Zákonným zástupcům přijatých uchazečů je rozhodnutí ředitele školy 

oznámeno zveřejněním. 

 Přijatý uchazeč musí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledkové listiny 

odevzdat zápisový lístek. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 

odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se, zanikají posledním dnem lhůty právní 

účinky o přijetí ke vzdělávání.  

 Zpětné vzetí zápisového lístku není možné s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový 

lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde byla jeho žádost o nové přijetí úspěšná resp. u oborů 

s talentovou zkouškou. 

 Proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení nelze podat odvolání. 

 Nahlížení do spisů s možností vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude umožněno 16. 6. 

2020 od 09:30 do 12:00 hodin pro obory 79-41-K/41 (čtyřleté studium) a 79-41-K/42 

Gymnázium se sportovní přípravou resp. 17. 6. 2020 od 09:30 do 12:00 pro obor 79-41-K/81 

(osmileté studium) vždy v budově školy v ul. Majakovského 2343, Most. 

 Podmínkou přijetí ke vzdělávání od 1. 9. 2020 je dále úspěšné ukončení vzdělávání ve 

školním roce 2019/2020. Žák v září 2020 bude předkládat vysvědčení za školní rok 

2019/2020. 

 Telefonické informace o výsledku uchazeče se nepodávají. 

 Podrobné informace k jednotným přijímacím zkouškám, včetně ilustračních testů, najdete na 

stránkách www.cermat.cz pod odkazem Jednotná přijímací zkouška.  

 

 

 

Mgr. Karel Vacek 

              ředitel školy 

 

         

 

http://www.cermat.cz/
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