
 
Ředitel Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu 

s ustanovením § 59, 60 a § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

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

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

znění  

 

1. kolo přijímacího řízení 

 

ke vzdělávání v oboru 79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou 

 

a stanoví            1. termín talentové zkoušky na 5. leden 2022 

     2. termín talentové zkoušky na 7. leden 2022 

 

1. termín přijímací zkoušky na 12. duben 2022 

2. termín přijímací zkoušky na 13. duben 2022 

 

podle odstavce 3 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

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

 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro obor vzdělávání  

79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou:  30  

 

kritéria pro přijetí:  

 hodnocení talentové zkoušky 

 hodnocení přijímací zkoušky 

 výsledky z předchozího vzdělávání 

 

(bližší informace dostupné na www. gymmost.cz) 

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. První 

termín zkoušek je 12. 4. 2022 (úterý – koná se pracovišti Most), druhý termín je 13. 4. 

2022 (středa – koná se pracovišti Most). Náhradní termín - určen pouze pro uchazeče, kteří 

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

10. 5. 2022 (pro omluvené z 1. řádného termínu) resp. 11. 5. 2022 (pro omluvené z 2. řádného 

termínu). Náhradní termín se koná na pracovišti Most. Vzhledem k organizaci přijímacího 

řízení doporučujeme zvolit první termín přijímacích zkoušek dne 12. 4. 2022. Zkoušky se 

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

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě hodnocení těchto kritérií: 

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

 Test z českého jazyka 

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



 Test z matematiky 

c) výsledky předcházejícího vzdělání -  průměru z povinných předmětů za poslední 

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

d) výsledek talentové zkoušky – všeobecná část 

 Praktický test všeobecné fyzické připravenosti 

e) výsledek talentové zkoušky – speciální část 

 Hodnocení sportovní výkonnosti uchazeče ve zvoleném kmenovém sportu. 

Hodnocení provede komise jmenovaná ředitelem školy. V hodnocení bude 

zohledněno  

 Individuální sporty: žebříčkové umístění, účast na MČR, reprezentace 

 Kolektivní sporty: úroveň soutěže, reprezentace, umístění v celostátních soutěžích 

 

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

 

Další předpoklady pro přijetí: 

f) 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). 

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

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

h) odpovídající sportovní výkonnost v kmenových sportech 

 

Kmenové sporty: házená, basketbal, badminton, tenis, atletika, veslování 
 

Při hodnocení výsledků přijímacího řízení bude postupováno takto: 

 

Hodnocení studijních předpokladů 

 

1. Test z matematiky       váha 20% 

2. Test z českého jazyka      váha 20% 

3. Hodnocení výsledků vzdělávání na ZŠ   váha 20% 

a) Průměr známek za 1. pololetí 8. třídy 

b) Průměr známek za 2. pololetí 8. třídy 

 
Hodnocení sportovní výkonnosti  

 

4. Výsledky hodnocení talentové zkoušky 

a) všeobecná část       váha 20% 

b) speciální část u kmenových sportů, u nekmenových sportů hodnocení úrovně výkonnosti 

komisí stanovenou ředitelem školy    váha 20% 

 

Celkové pořadí uchazečů je dáno součtem bodů dosažených v obou základních oblastech. 

 

 
V Mostě dne 25. října 2021     Mgr. Karel Vacek 

             ředitel školy 



Náležitosti přihlášky ke vzdělávání v oboru 79-42-K/41 gymnázium 

sportovní příprava: 

 

1. správný a úplný název a adresa školy: 

Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace 

Čsl. armády 1530 

434 01 Most 

 

2. termín talentové zkoušky 

Žádáme všechny uchazeče, aby v zájmu organizace přijímacího řízení zvolili 

první termín – 5. 1. 2022 

 

3. kontakt na zákonného zástupce (telefon, e-mail) 

 

4. Kontakt na zákonného zástupce, jméno, příjmení, datum 

narození zákonného zástupce, podpis uchazeče i zákonného 

zástupce 

 

5. funkční vyšetření od sportovního nebo pracovního lékaře 

     Možno dodat až u talentové zkoušky.  

 

6. doporučení sportovního oddílu 

 

7. u nekmenových sportů potvrzení sportovní výkonnosti od 

příslušného svazu 

 

8. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami připojí 

k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení pro 

úpravu podmínek přijímacího řízení.  

 
 

 

. 

TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: 30. LISTOPAD 2022 
 

 

 

 

 


