
 

 
 
 
 
 
 

 
Vnitřní předpis upravující organizaci přestupového řízení do vyšších ročníků českého 

gymnázia Německé školy v Praze s.r.o – zahraniční školy a gymnázia 
pro školní rok 2023/2024 

 
 
Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako 
„školský zákon“), a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 353/2016 Sb., 
o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako 
„Vyhláška“) . 
 
1. Ke studiu v české sekci gymnázia Německé školy v Praze s.r.o. – zahraniční školy a 

gymnázia (dále jen jako „Německá škola v Praze“) jsou přijímáni žáci, kteří se řádně 
přihlásili do přestupového řízení českého gymnázia Německé školy v Praze. Přijímají se 
žáci nejvýše do 10. třídy českého gymnázia.  

 
2. Pro školní rok 2023/2024 se vypisují tato místa:  

3 místa do 7. třídy 
1 místo do 10. třídy 

 
3. Uchazeči o studium na Německé škole v Praze odevzdají nebo zašlou přihlášku ke 

studiu ředitelství české sekce gymnázia Německé školy v Praze, a to nejpozději 
31.03.2023. 

 
Uchazeč ke kompletně vyplněné přihlášce (tj. včetně lékařského potvrzení) přiloží podle 
daných okolností tyto doklady: 

 
a) ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou předchozích ročníků základní školy, ve 

které uchazeč plnil povinnou školní docházku, pokud nebyly známky za uvedené 
ročníky zapsány přímo na přihlášce a opatřeny razítkem školy a podpisem ředitele 
příslušné školy,  

 
b) rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění podle zvláštního právního předpisu1, 
 
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, 

 
 

4. Přestupové zkoušky se konají na základě interních testů Německé školy v Praze 
v termínu stanoveném školou. Přstupové řízení je dvoufázové: v prvním termínu dne 
12.06.2023 v  10.00 hod. se koná test z německého jazyka. V případě úspěšného 
absolvování přestupových zkoušek z německého jazyka (písemných a ústních), žák 
postoupí do druhého kola přestupového řízení, kde koná písemné a úastní zkoušky 

 
1 § 67 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 



 

z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Tyto zkoušky se konají dne 
13.06.2023 od 8.30 hod.  

 
Obsahem přijímací zkoušky z matematiky, z českého jazyka, německého jazyka a 
anglického jazyka je učivo dle SVP českého gymnázia Německé školy v Praze. U ústní 
zkoušky z českého jazyka uchazeč předloží čtenářský deník s min. 4 díly české literatury.  
 
Náhradní termín přestupových zkoušek nebyl stanoven.  

 
5. Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky zašle ředitel školy uchazečům nejpozději 14 

pracovních dnů před jejím konáním.  
 
6. Německá škola v Praze zpřístupní výsledky nejpozději 17.06.2023.  

 
7. Pořadí uchazečů se zveřejní v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů 

pod registračním číslem, které bude přiděleno jednotlivým uchazečům před zahájením 
přijímacího řízení. 

 
8. V přestupovém řízení přijme ředitel max. jednoho žáka do v.u. tříd (viz odst. 2), který 

nejlépe vyhoví kritériím přijímacího řízení, tj. získají nejvyšší počet bodů. Předpokladem 
pro přijetí je, aby uchazeč v každém jednotlivém subtestu dosáhl minimálního úspěchu 
ve výši 60% maximálního možného hodnocení. U zkošky z matematiky se bere ohled na 
rozlíšné osnovy Německé školy v Praze. Pokud uchazeč v písemné zkoušce nedosáhne 
40%-ní úspěšnosti, se bere ohled na výkon v ústní zkouškce. Pokud žák dosáhne 
minimálního hodnocení 70% v rámci ústní zkoušky z matematiky, počítá se tento výslek 
jako úspěšné zvládnutí matematiky. Toto pravidlo se vztahuje výlučně na matematiku.   

 
9. Ředitel školy zašle rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu jeho zákonnému zástupci 

do 3 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení.  
 

10. O přestupovém řízení, vykonání přestupové zkoušky a jejím vyhodnocení se provede 
zápis do přijímacího protokolu ve smyslu § 28 odst. 1 písm. c) školského zákona. 

 
 

V Praze dne 27.02.2023 
 
Schválil:     OSTD Clemens Rother 
                    ředitel školy   

 


