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Přijímací řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia  
pro školní rok 2022/2023 

 
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 2022/2023 
 
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 2022/2023 
 
2) Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:  18 
3) Termíny konání jednotné zkoušky 
 

 1. řádný termín zkoušek 19. 4. 2022 

 2. řádný termín zkoušek 20. 4. 2022 
 
Přihlášku do prvního kola přijímacího řízení je nutné doručit do sekretariátu školy nejpozději do 
1. 3. 2021.  
 

 1. náhradní termín  10. 5. 2022 

 2. náhradní termín  11. 5. 2022 
 
  
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).   
 
 
 
 
 
 

http://www.cermat.cz/
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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 2020/2021 a 1. 
pololetí školního roku 2021/2022) 
Bude hodnocen průměrný prospěch uchazeče na vysvědčení uvedených na přihláškách 
v předmětech – český jazyk a literatura, matematika, cizí jazyk a člověk a jeho svět. 
 

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 2020/2021, 2021/22 
 
 

Umístění v okresním kole a krajském kole 1 2 3 

body 30 25 20 

 
 

 Při rovnosti bodů bude mít výhodnější pořadí uchazeč s lepším výsledkem testů (součet 
bodů). Dojde-li opět ke shodě, 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) Cizinci 
 
Způsob hodnocení výsledků jednotné zkoušky a celkového hodnocení osob podle § 20 odst. 4 
školského zákona 
(1) Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka podle § 20 odst. 4 školského zákona, nekoná 
písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v rámci jednotné zkoušky a ty součásti 
školní přijímací zkoušky, které ověřují znalosti českého jazyka. 
(2) Centrum zpřístupní škole také lepší výsledek bodového hodnocení jednotné zkoušky z 
matematiky všech uchazečů. 
(3) Ředitel školy vytváří redukované pořadí všech uchazečů na základě 
a) hodnocení podle odstavce 2 zpřístupněného Centrem, koná-li se jednotná zkouška, 
b) hodnocení výsledku těch součástí školní přijímací zkoušky, které neověřují znalosti českého 
jazyka, koná-li se školní přijímací zkouška, a 
c) dalších kritérií přijímacího řízení stanovených podle § 60d odst. 3 školského zákona. 
Pořadí uchazečů bude zveřejněno na webových stránkách pod registračními čísly, která jim budou 
přidělena. 
 
7) 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.  
 
8) 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:  30. 1. 2022 
 
 
        Ing. Lenka Malkovská 
             ředitelka školy v.r. 


