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Přijímací řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia  
pro školní rok 2023/2024 

 
1) Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole 
do oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium, denní forma vzdělávání, pro školní 
rok 2023/2024 
 
V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“), a 
vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění vyhlašuje 
Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o., Jánské náměstí 15, 350 02 Cheb, 
zastoupená Ing. Lenkou Malkovskou první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy 
do oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium, denní forma vzdělávání, pro školní 
rok 2023/2024 
 
2) Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 18 
3) Termíny konání jednotné zkoušky 
 

 1. řádný termín zkoušek 17. 4. 2023 
 2. řádný termín zkoušek 18. 4. 2023 

 
Přihlášku do prvního kola přijímacího řízení je nutné doručit do sekretariátu školy nejpozději do 
1. 3. 2023.  
 

 1. náhradní termín  10. 5. 2023 
 2. náhradní termín  11. 5. 2023 

 
  
4) Přijímací řízení 
 
Všichni uchazeči o studium v oboru 79-41-K/81 Gymnázium na Svobodné chebské škole, základní 
škole a gymnáziu s.r.o. budou konat přijímací zkoušku v rámci Jednotné přijímací zkoušky dle § 60b  
zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, ke které budou písemně pozváni a kde absolvují celostátně 
zadané testy z českého jazyka a literatury (doba trvání 60 minut) a matematiky (doba trvání 70 
minut). Testy připravuje pro centrální zadávání organizace CERMAT (www.cermat.cz).   
 
 
 
 
 
 



 
   Svobodná chebská škola, ZŠ a Gymnázium s.r.o. 

Jánské náměstí 15 
350 02 Cheb 

IČO 252 493 55 
tel/fax 354 430 301 

e-mail: schs@schs.cz 
                                                                                          www.schs.cz 
 
5) Kritéria přijímacího řízení 
 
Uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením § 60d zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.  
 

 Podle hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (za šk. roku 2021/2022 a 1. 
pololetí školního roku 2022/2023) 
Bude hodnocen průměrný prospěch uchazeče na vysvědčení uvedených na přihláškách 
v předmětech odpovídajících vzdělávacím oborům podle RVP ZV – český jazyk a literatura, 
matematika, cizí jazyk a člověk a jeho svět (např. přírodopis, vlastivěda). 
 

průměr 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 
body 20 15 10 5 4 3 

 
 Podle výsledků hodnocení dosažených při jednotné přijímací zkoušce (JPZ) 

 
V každém testu (z matematiky a českého jazyka) lze získat 50 bodů. Celkem je možno za JPZ 
získat nejvýše 100 bodů.  
 

 Předmětové soutěže a olympiády, znalostní soutěže, které byly vyhlášeny MŠMT pro školní 
roky 2021/2022, 2022/23 
 
 

Umístění v okresním kole a krajském kole 1 2 3 
body 30 25 20 

 
 

 Při rovnosti bodů bude mít výhodnější pořadí uchazeč s vyšším počtem bodů získaných 
z matematiky. 

 V případě další shody bude mít výhodnější pořadí uchazeč, který získal více bodů dle 
bodového hodnocení komplexů úloh jednotné přijímací zkoušky z matematiky (MA) a 
českého jazyka a literatury (ČJL) v tomto pořadí: 
1. úlohy z MA ověřující dovednosti aplikovat vědomosti při řešení nestandardních úloh 
 a problémů. 
2. úlohy z ČJL ověřující porozumění textu  
3. úlohy z MA ověřující osvojení znalostí v oblasti závislostí a vztahů, osvojení 
 dovedností číst a třídit informace a pracovat s daty. 
4. úlohy z ČJL ověřující znalost pravidel českého pravopisu 
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6) Osoby, které získaly vzdělání ve škole mimo území České republiky 
 
Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole 
mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 
školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka (vzdělávací obor Český jazyk a literatura), 
pokud je součástí přijímací zkoušky – znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se 
u těchto osob ověří pohovorem. 
 

 
Případnou žádost je třeba podat v předstihu (nejpozději společně s přihláškou ke studiu). 
 
Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit 
uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve škole v České republice, včetně 
zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část 
školního roku (typicky v průběhu 1. pololetí pátého ročníku základní školy). 

Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje 
výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné zkoušky, které ověřují znalost českého 
jazyka. Uchazeči jsou pak zařazeni do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné 
s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů. 

 

7) Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace   

 
 
Při přijímacím řízení ke vzdělávání se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je 
součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném 
oboru vzdělání, škola u této osoby ověří pohovorem (struktura pohovoru je stejná jako v případě 
bodu 6, viz výše).  

Struktura pohovoru 
Žák je dokáže hovořit o následujících tématech a reagovat na doplňující otázky: 

- informace o sobě 
- jazyky (např. Jaké jazyky umí? Co je pro něj v češtině těžké?) 
- škola (např. Na jakou školu chodil? Jaké předměty má/nemá rád? 
- zájem o studium (např. Proč chce studovat u nás? Co by chtěl dělat po studiu?) 
- volný čas (např. Co dělá o víkendu? Sportuje? Hraje na hudební nástroj?) 

 
Hodnocena je připravenost na pohovor, schopnost srozumitelně se vyjadřovat po 
obsahové stránce (s takovou mírou gramatických a výslovnostních nedostatků, které 
neznemožňují porozumění), zeptat se v případě nepochopení otázky. 
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Uchazeč musí doložit doklad o dočasné ochraně společně s žádostí. 

Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání právo konat písemný test 
jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. 

Pokud má cizinec zájem konat tuto zkoušku v ukrajinském jazyce, pak musí takovou žádost připojit 
k přihlášce ke vzdělávání společně s dokladem o dočasné ochraně. 

 
 
8) Přijatí uchazeči, zápisový lístek a uzavření smlouvy 
 
Přijatí uchazeči neobdrží rozhodnutí o přijetí poštou. Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí 
uchazeč potvrdit doručením řádně vyplněného zápisového lístku řediteli střední školy do 10 
pracovních dnů ode dne, kdy bylo pořadí uchazečů zveřejněno. Pokud lhůta uplyne, zanikají účinky 
rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. Další podmínkou pro přijetí uchazeče je podepsání 
smlouvy a splnění podmínek uvedených ve smlouvě. 
 
 
9) Nepřijatí uchazeči 
 
Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou. 
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 
3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona).  
 
 
V Chebu dne:  23. 1. 2023 
        Ing. Lenka Malkovská 
             ředitelka školy v.r. 
 


