PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022
Přijímací řízení do všech oborů bude probíhat v souladu se školským zákonem jako
jednotná přijímací zkouška (JPZ) v oborech vzdělání s maturitní zkouškou.
§ 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

OBOR 79-42-K/41 – GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU (ČTYŘLETÉ) DENNÍ FORMA
VZDĚLÁVÁNÍ)
Ve školním roce 2021 / 2022 bude na Sportovním gymnáziu Kladno otevřena jedna třída
(max 30 žáků).
-

-

Uchazeč doloží splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního
vzdělávání před splněním povinné školní docházky.
Uchazeč odevzdá „potvrzení o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a
sportu“. Způsobilost potvrdí uchazeči tělovýchovný lékař. Pokud uchazeč nemá k
termínu odevzdání přihlášky ke studiu „potvrzení o zdravotní způsobilosti k tělesné
výchově a sportu“ doloží jej nejpozději do 15. 4. 2021.
Uchazeči o studium požadující speciální podmínky pro přijímací řízení, doloží
s přihláškou ke studiu odborný posudek.
Uchazeč je aktivní sportovec v jednom z následujících sportovních odvětví: Atletika,
hokej, judo, plavání, volejbal.

TERMÍNY
-

Termín odevzdání přihlášky ke studiu: 30. listopadu 2020
Termín talentových zkoušek 9. 3. 2021
Termín talentových zkoušek 10. 3. 2021
Termín JPZ 12. 4. 2021 (pondělí) první škola
Termín JPZ 13. 4. 2021 (úterý) druhá škola

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
-

-

-

Maximální počet získaných bodů uchazeče je 230
Hodnocení za úspěšné vykonání talentové zkoušky – max. 100 bodů (skladba
jednotlivých talentových zkoušek podle sportů je na stránkách školy)
100 bodů obdrží uchazeč, pokud splní veškeré limity dané kmenovým sportem, žák
musí obdržet minimálně polovinu bodů daného sportu, aby splnil talentovou
zkoušku
Každý uchazeč obdrží za prospěch z prvního pololetí posledního ročníku základní
školy kredit 30 BODŮ, od kterých se budou provádět odpočty (za každou chvalitebnou
bude odečten 1 bod, za každou dobrou bude odečteno 5 bodů, za každou dostatečnou
bude odečteno 10 bodů). Maximální odpočet bude do výše kreditu 30 bodů.
Didaktický test z matematiky – připraven CERMATEM – max. 50 BODŮ

-

Didaktický test z českého jazyka – připraven CERMATEM – max. 50 BODŮ (Pokud je
uchazeč se statusem cizince, má právo zažádat o prominutí JPZ z ČJL – znalost ČJL bude
ověřena pohovorem).

Pro stanovení pořadí uchazečů pro přijetí ke studiu je rozhodující součet bodového
hodnocení všech částí přijímacího řízení.
Při rovnosti bodů rozhodují doplňující kritéria:
1) Výsledek talentové zkoušky
2) výsledný počet bodů z matematiky
3) výsledný počet bodů z českého jazyka
4) počet bodů získaný podle prospěchu na základní škole v 1. pololetí šk. roku 2019 / 2020
OBOR 79-41-K/41 – GYMNÁZIUM (VŠEOBECNÉ + S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ
VÝCHOVY, ČTYŘLETÉ) DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ
Ve školním roce 2021 / 2022 bude na Sportovním gymnáziu Kladno otevřena jedna třída
(max 30 žáků).
-

Uchazeč doloží splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního
vzdělávání před splněním povinné školní docházky.
Uchazeči o studium požadující speciální podmínky pro přijímací řízení, doloží
s přihláškou ke studiu odborný posudek.

TERMÍNY
- Termín odevzdání přihlášky ke studiu: 1. březen 2021
- termín JPZ 12. 4. 2021 (pondělí) první škola
- termín JPZ 13. 4. 2021 (úterý) druhá škola
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
-

-

-

Maximální počet získaných bodů uchazeče je 140
Každý uchazeč obdrží za prospěch z prvního pololetí posledního ročníku základní
školy kredit 30 BODŮ, od kterých se budou provádět odpočty. (za každou chvalitebnou
bude odečten 1 bod, za každou dobrou bude odečteno 5 bodů, za každou dostatečnou
bude odečteno 10 bodů). Maximální odpočet bude do výše kreditu 30 bodů.
Bonifikace za úspěchy v individuálních olympiádách a vědomostních soutěžích
garantovaných MŠMT ve školním roce 2019 /2020 a 2020 / 2021: (1. – 3. místo
v celostátním kole 10 bodů, 1. – 3. místo v krajském kole 5 bodů, 1. – 3. místo v
okresním kole 1 bod)
Didaktický test z matematiky – připraven CERMATEM – max. 50 BODŮ
Didaktický test z českého jazyka – připraven CERMATEM – max. 50 BODŮ (Pokud je
žák se statusem cizince, má právo zažádat o prominutí JPZ z ČJL – znalost ČJL bude
ověřena pohovorem).

Pro stanovení pořadí uchazečů pro přijetí ke studiu je rozhodující součet bodového
hodnocení všech částí přijímacího řízení.
Při rovnosti bodů rozhodují doplňující kritéria:
1) součet bodů získaných v JPZ z matematiky a českého jazyka
2) výsledný počet bodů z matematiky
3) výsledný počet bodů z českého jazyka
4) počet bodů získaný podle prospěchu na základní škole v 1. pololetí šk. roku 2019 / 2020

OBOR 79-41-K/81 – GYMNÁZIUM (VŠEOBECNÉ OSMILETÉ) + GYMNÁZIUM (S ROZŠÍŘENOU
VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY, OSMILETÉ) DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ
Ve školním roce 2021 / 2022 budou na Sportovním gymnáziu Kladno otevřeny dvě třídy (max
60 žáků).
Do prvního ročníku nižšího stupně gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce
úspěšně skončí pátý ročník základní školy. Uchazeči o studium požadující speciální podmínky
pro přijímací řízení, doloží s přihláškou ke studiu odborný posudek.
Přijímací řízení
Termín odevzdání přihlášky ke studiu: 1. březen 2021
1. termín JPZ 14. 4. 2021 (středa) první škola
2. termín JPZ 15. 4. 2021 (čtvrtek) druhá škola
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
- Maximální počet získaných bodů uchazeče je 150
- Každý uchazeč obdrží za prospěch z prvního pololetí pátého ročníku základní školy
kredit 50 BODŮ, od kterých se budou provádět odpočty. (za každou chvalitebnou bude
odečten 1 bod, za každou dobrou bude odečteno 5 bodů, za každou dostatečnou bude
odečteno 50 bodů). Maximální odpočet bude do výše kreditu 50 bodů.
- Didaktický test z matematiky – připraven CERMATEM – max. 50 BODŮ
- Didaktický test z českého jazyka – připraven CERMATEM – max. 50 BODŮ (Pokud je žák se
statusem cizince, má právo zažádat o prominutí JPZ z ČJL – znalost ČJL bude ověřena
pohovorem).
Pro stanovení pořadí uchazečů pro přijetí ke studiu je rozhodující součet bodového
hodnocení všech částí přijímacího řízení.
Při rovnosti bodů rozhodují doplňující kritéria:
1) součet bodů získaných v JPZ z matematiky a českého jazyka
2) výsledný počet bodů z matematiky
3) výsledný počet bodů z českého jazyka
4) počet bodů získaný podle prospěchu na základní škole v 1. pololetí šk. roku 2019 / 2020

Konečný počet přijatých uchazečů v jednotlivých oborech bude stanoven rozhodnutím
ředitelky školy na základě výsledku přijímacího řízení.

V Kladně 1. října 2020

Mgr. Květoslava Havlůjová
(ředitelka školy)

