Kritéria přestupového řízení do vyšších ročníků gymnázia Deutsche
Schule Prag pro školní rok 2019/2020

Německá škola v Praze s.r.o. – zahraniční škola a gymnázium (dále „Gymnázium Deutsche
Schule Prag“) vypisuje přestupové řízení do vyšších ročníků české sekce, a to
3 místa do budoucí 7. třídy
1 místo do budoucí 8. třídy
1 místo do budoucí 9. třídy
3 místa do budoucí 10. třídy
Pozvánku ke zkouškám obdrží zájemci, kteří do 15. 05. 2019 předloží žádost o přijetí včetně všech
formálních náležitostí.
Pro aktuální přestupové řízení škola prostřednictvím ředitele stanovila následující kritéria:
1. Přestupové zkoušky do vyšších ročníků české sekce se konají dne 11. 06. 2019 od 8.00 hodin
na základě standardizovaných testů z následujících předmětů: matematika, německý jazyk,
anglický jazyk i český jazyk. Obsahem přijímací zkoušky z matematiky, z německého,
anglického a českého jazyka je učivo stanovené ŠVP pro odpovídající ročník gymnázia
Deutsche Schule Prag. U ústní zkoušky z českého jazyka žáci předloží čtenářský deník, který
mj. slouží jako podklad pro zkoušku. Pokud škola, ze které žák chce přestoupit na Deutsche
Schule Prag, nepracuje se čtenářským deníkem, žák předloží vlastní dokumentaci za aktuální
školní rok v minimálním rozsahu 4 knih přečtených v českém jazyce.
2. Kritéria pro přijímací řízení do gymnázia Deutsche Schule Prag:
a) Uchazeči o studium ve vyšších ročnících gymnázia Deutsche Schule Prag musí splnit
následující kritéria:
Německý, anglický a český jazyk: 60 % úspěšnosti
Matematika: 45 % úspěšnosti
V případě 30 % - 45 % úspěšnosti v písemné části z matematiky, musí žák zvládnout
ústní část se 70% úspěšností, aby mohl být přijat ke studiu v Německé škole v Praze.
b) Do celkového pořadí se zahrnou jen uchazeči, kteří dosáhli ve všech předmětech přijímací
zkoušky minimální úspěšnosti podle klíče dle bodu 2a. V případě volných kapacit mohou
být přijati žáci, kteří nesplnili kritéria hodnocení max. v jedné dílčí zkoušce.
c) V případě rovnosti celkového počtu bodů a s ohledem na v.u. počet volných míst v
jednotlivých třídách dostane přednost uchazeč, jehož bodové hodnocení z německého
jazyka je vyšší. Dále se zohlední testy v pořadí: matematika, český jazyk, anglický jazyk.
Schválil dne 25. 02. 2019:

OStD Clemens Rother, ředitel školy

