Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české
sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční
školy (též Škola česko-německého setkávání)
Předpis byl vypracován na základě zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a Vyhlášky
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 394/2008 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o
organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ze dne 17. října 2008, ve znění
pozdějších předpisů.
1.

Ke studiu v české sekci Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční
školy (též Škola česko-německého setkávání) jsou přijímáni žáci, kteří ukončili 5. ročník české
základní školy.
2. Uchazeči odevzdají nebo zašlou ke dni 15. března příslušného kalendářního roku
přihlášku ke studiu ředitelství Německé školy v Praze. Přihláška musí být podepsána
uchazečem a jeho zákonným zástupcem.
Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:
a) ověřené kopie vysvědčení ze čtvrtého a pátého ročníku základní školy, ve které
uchazeč plnil povinnou školní docházku, pokud nebyly známky za uvedené ročníky
zapsány přímo na přihlášce a opatřeny razítkem školy
b) rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění podle zvláštního právního předpisu §67
odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
c) posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním
znevýhodnění uchazeče, obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při
konání přijímací zkoušky
d) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční
školou nebo vysvědčení o vykonání rozdílových zkoušek na příslušné kmenové
základní škole, pokud žák plnil povinnou školní docházku zvláštním způsobem
e) další doklady popřípadě související s přijímacím řízením, např. dobré výsledky
v různých odborných a uměleckých soutěžích apod.
3. Do 1. ročníku české sekce Německé školy, osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též
Škola česko-německého setkávání) se přijímá zpravidla 25, nejvýše 30 žáků.
4. Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se konají v posledním úplném
kalendářním týdnu měsíce dubna s pěti pracovními dny. Ředitel školy stanoví a do 31.
ledna zveřejní alespoň dva termíny prvního kola přijímacích zkoušek.
Náhradní termín přijímací zkoušky stanoví ředitel školy pouze uchazeči, který se
přijímací zkoušky ve výše uvedeném termínu nezúčastnil z vážných důvodů, pokud

svou neúčast do 3 dnů po konání přijímací zkoušky řádně omluvil a ředitel školy
důvody jeho nepřítomnosti uznal.
5. Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky zašle ředitel školy nejpozději 14 dnů před jejím
konáním. Součástí pozvánky je informace o požadavcích k přijímací zkoušce,
předpokládaném počtu přijímaných žáků a kritériích přijímacího řízení. Tyto informace
zveřejní škola také na svých webových stránkách.
6. Pořadí uchazečů podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím
řízení zveřejní ředitel školy na přístupném místě (např. na nástěnce v hale školy nebo
přímo na vstupních dveřích do haly školy) nebo na webových stránkách školy v co
nejkratším termínu po konání přijímací zkoušky. Konkrétní informace o výsledku
uchazeče u přijímací zkoušky, zejména přesný počet bodů, kterých uchazeč dosáhl
v jednotlivých částech přijímací zkoušky, poskytne rodičům na požádání vedení školy.
Umožní jim rovněž nahlédnutí do písemných zkušebních podkladů uchazeče.
7. Pořadí uchazečů se zveřejní v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů
pod registračním číslem, které bude přiděleno jednotlivým uchazečům ve škole v den
přijímací zkoušky před jejím zahájením.
8. V prvním kole po vykonání přijímací zkoušky přijme ředitel zpravidla 25, nejvýše však
30 žáků, kteří nejlépe vyhoví kritériím pro přijímací řízení. Zároveň bude vytvořena
čekací listina náhradníků, podle které budou postupně přijímáni žáci na místa uvolněná
po žácích, kteří do 5 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí nedoručí řediteli
školy zápisový lístek.
9. Ředitel školy zašle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke studiu jeho
zákonnému zástupci do 3 pracovních dnů po vykonání přijímací zkoušky.
10. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze
podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
11. Ředitel školy může přijmout ke studiu uchazeče i bez vykonání přijímací zkoušky, a to
zejména na základě doporučení pedagogické konference vyučujících, kteří uchazeče
v přípravném kursu německého jazyka pořádaném Německou školou v Praze vyučovali.
Pedagogická konference stanoví prospěch žáka v rámci své pedagogické odpovědnosti a
při formulaci svého doporučení se opírá o celkové výsledky práce uchazeče
v přípravném kursu.
12. Druhé kolo přijímacího řízení vypíše ředitel školy pouze v případě, že kritériím
přijímacího řízení vyhoví méně než 25 žáků.
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13. Případné konání druhého kola přijímacího řízení oznámí ředitel školy neprodleně
krajskému úřadu včetně počtu volných míst a vyhlásí je v takovém termínu, aby celé
přijímací řízení bylo ukončeno do 31. srpna.
14. O přijímacím řízení, vykonání přijímací zkoušky a jejím vyhodnocení se provede zápis
do přijímacího protokolu ve smyslu § 28, odst. zákona 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
V Praze dne 25. ledna 2010
Schválil: Walter Wejwar
ředitel školy
Příloha: Kritéria pro přijímací řízení do Německé školy, osmiletého gymnázia a zahraniční
školy (též Škola česko-německého setkávání)
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Příloha:

Kritéria pro přijímací řízení do Německé školy v Praze - osmiletého
gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání)
1. Uchazeči o studium v Německé škole, osmiletém gymnáziu a zahraniční škole (též Škola
česko-německého setkávání) – pokud nebudou přijati ke studiu podle kritérií uvedených
v bodu 2 – skládají přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a testu obecných
studijních předpokladů. Obsahem přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka je
učivo stanovené učebními osnovami pro 1. -5. ročník základní školy. Testem všeobecných
studijních předpokladů se ověřuje schopnost logického myšlení i základní všeobecné
vědomosti uchazeče. Žáci, kteří nenavštěvovali přípravný kurs německého jazyka, se
podrobí i krátkému zkušebnímu pohovoru před komisí, který je zčásti veden v němčině,
popřípadě v angličtině, za účelem zjištění úrovně jazykových dovedností uchazeče i celkové
motivace uchazeče ke studiu na Německé škole.
2. Škola používá k přijímacím zkouškám testy vypracované vzdělávacími agenturami
specializovanými na vývoj a organizaci testování v rámci přijímacích zkoušek a na přípravu
na ně.
3. Ředitel školy může přijmout žáka i bez vykonání přijímací zkoušky, a to na základě
hodnocení práce uchazeče v přípravném kursu německého jazyka pořádaném Německou
školou v Praze vyučujícími, kteří v tomto kursu vyučovali, pokud žák dosahoval v tomto
kursu obzvlášť výborných výsledků. Tuto skutečnost oznámí škola rodičům žáka nejpozději
do 31. března. Tím není dotčeno právo ostatních žáků navštěvujících přípravné kursy
německého jazyka konat přijímací zkoušku.
4. Do celkového pořadí se zahrnou jen uchazeči, kteří dosáhli ve všech předmětech přijímací
zkoušky alespoň 50%ní úspěšnosti.
5. V případě rovnosti celkového počtu bodů dostane přednost uchazeč, jehož bodové hodnocení z českého jazyka a matematiky je vyšší.
6. Možnosti získání bonifikace:
a) Žáci, kteří navštěvovali přípravné kursy německého jazyka, nebyli přijati bez konání
přijímací zkoušky, avšak získali doporučení ke studiu ve Škole česko-německého setkávání
od vyučujícího učitele, obdrží bodovou bonifikaci ve výši až 10 % z celkového počtu bodů,
které se připočítají k testu obecných studijních předpokladů.
b) Stejný počet bodů získá i uchazeč, který sice nenavštěvoval přípravný jazykový kurs, ale
prokáže velmi dobré znalosti německého jazyka. Znalosti němčiny se ověřují ústně při
zkušebním pohovoru, jak bylo uvedeno v bodu 1. Žák může doložit své znalosti i
vysvědčením ze základní školy v zahraničí s německým vyučovacím jazykem, nebo ze
školy s rozšířenou výukou německého jazyka, nebo dokladem o nabytí jazykové
kvalifikace).
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c) Bodovou bonifikaci ve výši 5% z celkového počtu bodů, které se připočítají k testu
obecných studijních předpokladů, může získat žák, který se v některé odborné nebo
umělecké soutěži vyhlašované nebo spoluvyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy umístil na prvním až třetím místě a předloží o této skutečnosti diplom nebo
jiné osvědčení.
7. Uchazeči, kteří budou přijati do Školy česko-německého setkávání, přestože nenavštěvovali
přípravný kurs německého jazyka a neprokáží znalost německého jazyka, se od pondělí
následujícího týdne poté, co jim bylo sděleno kladné vyrozumění o přijetí ke studiu,
zúčastní výuky v probíhajících přípravných kursech dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve
středu od 15:00 do 16:30 hod.
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