
 

 
 
 

 
 

 
Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení     
do českého gymnázia Německé školy v Praze s.r.o – 

zahraniční školy a gymnázia 
pro školní rok 2021/2022 

 
* Změny Vnitřního předpisu oproti původnímu znění. 
 
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 českém gymnáziu Německé školy v Praze s.r.o. – zahraniční školy a gymnázia 

(dále jen jako „Německá škola v Praze“) jsou přijímáni žáci, kteří řádně ukončili 5. ročník 
základní školy.  

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

ředitelství české sekce gymnázia Německé školy v Praze. Přihláška musí být podepsána 
uchazečem i jeho zákonným zástupcem. Termín podání přihlášek je 1. března 2021. 

 
Pořadí škol v přihlášce, u nichž se žák uchází o studium, musí být v obou podaných 
přihláškách identické. 
  
Uchazeč ke kompletně vyplněné přihlášce (tj. včetně lékařského potvrzení) 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 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. 
 

3. Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se konají na základě centrálně 
stanovených testů v zákonem stanoveném termínu, a to 5. května, resp. 6. května 2021. 

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



 

Výsledky uchazeče z centrálně stanovených testů budou v rámci celkového hodnocení 
v přijímacím řízení zohledněny váhou 60 % z celkového hodnocení. Další body může 
uchazeč získat v rámci standardizovaných testů z německého jazyka, které vypracuje 
Německá škola v Praze, jakožto i za vysvědčení za první pololetí 4. třídy, tj. za poslední 
pololetí s regulérní prezenční výukou. Zkouška z německého jazyka se koná ve stejném 
termínu jako centrálně stanovené testy. Konkrétní podmínky jsou stanoveny v příloze 
tohoto předpisu – Kritériích pro přijímací řízení do českého gymnázia Německé školy 
v Praze.  

 
Náhradní termín přijímací zkoušky byl stanoven na 2., resp. 3. června 2021. Náhradního 
termínu přijímacích zkoušek se mohou zúčastnit pouze uchazeči, kteří se přijímací zkoušky 
v řádném termínu nemohli zúčastnit z vážných důvodů, a to za předpokladu, že svou 
neúčast do 3 dnů po konání přijímací zkoušky řádně omluvili. Důvodnost omluvy posuzuje 
ředitel Německé školy v Praze s tím, že umožnění účasti u náhradního termínu přijímacích 
zkoušek není nárokové.  

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

pracovních dnů před jejím konáním. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích 
k přijímací zkoušce, předpokládaném počtu přijímaných žáků, kritériích přijímacího řízení 
a průběhu přijímacího řízení.  

 
5. Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání zpřístupní výsledky centrálně zadaných 

testů nejpozději do 21. 05. 2021, ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po 
zpřístupnění výsledků. Pořadí uchazečů podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči 
při přijímacím řízení zveřejní ředitel školy na přístupném místě (např. na úřední desce školy 
a na webových stránkách školy). Konkrétní informace o výsledku uchazeče u přijímací 
zkoušky, zejména přesný počet bodů, kterých uchazeč dosáhl v jednotlivých částech 
přijímací zkoušky, poskytne rodičům ve stanovený den v rámci úředních hodin po 
předchozí telefonické nebo osobní domluvě. Umožní jim rovněž nahlédnutí do písemných 
zkušebních podkladů uchazeče.       

 
6. 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. Zveřejnění výsledkové listiny příjímacího řízení škola považuje za 
doručení informace o přijetí žáka ke studiu.  

 
7. V prvním kole po vykonání přijímací zkoušky přijme ředitel max. 27 žáků, kteří nejlépe 

vyhoví kritériím pro přijímací řízení, tj. získají nejvyšší počet bodů. Pro učinění rozhodnutí 
o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu v českém gymnáziu Německé školy v Praze platí:  

 
a) Předpokladem pro přijetí je, aby uchazeč v každém jednotlivém subtestu (tj. 

matematika, český jazyk a německý jazyk) dosáhl minimálního úspěchu ve výši      
40 % maximálního možného hodnocení (hranice úspěšnosti).  

b) V případě volných kapacit z celkového cílového počtu 27 přijatých žáků, další žáci 
mohou být přijati s tím, že tito žáci splnili kritéria přijímacího řízení následujícím 
způsobem: Uchazeč dosáhl více než 40 % maximálního možného hodnocení 
v celkovém hodnocení přijímacího řízení a zároveň nesplnil kritérium 40 % hranice 
úspěšnosti nejvýše z jednoho předmětu.  

c) V případě, že i tuto podmínku nesplní 27 žáků, mohou být přijati žáci, kteří nesplnili 
kritérium 40 % hranice úspěšnosti ze dvou subtestů s tím, že odchylka od hranice 
úspěšnosti je max. 5 % v těchto dvou subtestech.   

d) Zároveň bude vytvořena čekací listina náhradníků z uchazečů, kteří splnili 
podmínky pro přijetí v rozsahu dle ust. 7b) a 7c), podle které budou postupně 
přijímání žáci na místa uvolněná po žácích, kteří do 10 pracovních dnů ode dne 
oznámení rozhodnutí o přijetí nedoručí řediteli školy zápisový lístek.  

 



 

O zpětné vydání zápisového lístku může uchazeč požádat nejvýše jednou; to neplatí 
v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě 
odvolání.  

 
8. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této škole. V ostatních 

případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský 
úřad příslušný podle místa trvalého pobytu na území České republiky. 

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

3 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení.  
 

10. Druhé kolo přijímacího řízení vypíše ředitel jen v případě, že v prvním kole nesplní kritéria 
přijímacího řízení 24 žáků. 

 
11. 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 2021. 

 
12. O přijímacím řízení, vykonání přijímací zkoušky a jejím vyhodnocení se provede zápis do 

přijímacího protokolu ve smyslu § 28 odst. 1 písm. c) školského zákona. 
 
 

V Praze dne 19. dubna 2021 
 
Schválil:     OStD Clemens Rother 
                    ředitel školy   
 
 
 
Příloha: Kritéria pro přijímací řízení do českého gymnázia Německé školy v Praze 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Příloha Vnitřního předpisu upravujícího organizaci přijímacího řízení  
do českého gymnázia Německé školy v Praze pro školní rok 2021/2022 

 
Kritéria pro přijímací řízení do českého gymnázia Německé školy v Praze  
 

1. Uchazeči o studium na českém gymnáziu Německé školy v Praze s.r.o. – zahraniční škole a 
gymnáziu (dále jen jako „Německá škola v Praze“) skládají přijímací zkoušky z matematiky, 
českého jazyka a německého jazyka. Obsahem přijímací zkoušky z matematiky a z českého 
jazyka je učivo stanovené učebními osnovami MŠMT pro 1. - 5. ročník základní školy. Obsahem 
testu z německého jazyka je učivo v rozsahu úrovně A1 SERRJ.  

     
2. Škola používá k přijímacím zkouškám centrálně stanovené testy Cermatu, a to z matematiky a 

českého jazyka (didaktický test). Tyto testy se podílí na celkovém výsledku přijímacího řízení 
váhou 60 %. Dále používá vlastní testy z německého jazyka. Interní část přijímacích zkoušek, 
kterou vedle testů z německého jazyka vypracovaných Německou školou v Praze tvoří možné 
bodové hodnocení za vysvědčení a umístění v soutěžích vyhlašovaných nebo 
spoluvyhlašovaných MŠMT, se podílí na celkovém výsledku přijímacího řízení vahou 40 % 
z celkové úspěšnosti žáka.  

 
3. Do celkového pořadí uchazečů, rozhodujícího pro přijetí ke studiu na Německé škole v Praze, 

se zahrnou jen uchazeči, kteří dosáhli úspěšnosti v souladu ust. bodů 7a) až 7c) vnitřního 
předpisu upravujícího organizaci přijímacího řízení do českého gymnázia Německé školy 
v Praze s.r.o – zahraniční školy a gymnázia pro školní rok 2021/2022. 
 

4. V případě rovnosti celkového počtu bodů dostane přednost uchazeč, jehož bodové hodnocení 
z centrálně zadaných testů, a to v pořadí 1. český jazyk, 2. matematika, se zvláštním zřetelem 
na otevřené úlohy bez nabídky odpovědi (český jazyk) resp. široce otevřené úlohy 
s hodnocením postupu řešení (matematika), bude vyšší.  

 
5. Možnosti získání bonifikace: 

 
a) Bodovou bonifikaci až do výše 5 % z celkového počtu bodů získají žáci i na základě 

pololetního vysvědčení za čtvrtou třídu, a to max. 5 bodů dle následujícího klíče: 
průměr 1,0   = 5 bodů 
průměr do 1,1999 vč.  = 4 body 
průměr do 1,3999 vč. = 3 body 
průměr do 1,4999 vč. = 2 body 
průměr do 1,5999 vč. = 1 bod 
průměr od 1,6 bez bonifikace 
Předpokladem pro bonifikaci je, že žák nemá hodnocení „dobrý“ z žádného předmětu 
pololetního vysvědčení páté třídy. 

 
6. Přehled celkového hodnocení: 

 

centrální přijímací zkoušky –  
60 % 

interní přijímací zkoušky vč. hodnocení za vysvědčení – 
40 % 

z toho: z toho: 
český jazyk – 50 % německý jazyk – 95 % 

matematika – 50 % bonifikace na základě vysvědčení – 5 % 

 
 


