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Kritéria pro přijímací řízení 
Vnitřní předpis pro přijímací řízení na Gymnázium Thomase Manna 

do 1. ročníku víceletého gymnázia pro školní rok  2019/2020 
 

1. Účastníkem přijímacího řízení se se stává žák 5. třídy ZŠ, jehož zákonný zástupce podá řediteli GTM do 1. března 
2019 přihlášku ke studiu na GTM na formuláři předepsaném MŠMT s potvrzenými známkami za čtvrtý a pátý 
ročník základní školy či  platná vysvědčení v souladu s vyhláškou O přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.  

2. Uchazeči o studium v prvním ročníku GTM skládají státní a školní písemné přijímací zkoušky v rozsahu učiva 
stanoveného RVP ZV pro první stupeň základního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a 
v souladu se souvisejícími prováděcími vyhláškami v platném znění.  

3. V rámci školní přijímací zkoušky skládají uchazeči test ze všeobecného přehledu v rozsahu učiva dle RVP ZV pro 
první stupeň základního vzdělávání a test z německého jazyka v rozsahu znalostí úrovně RVP ZV pro první stupeň 
základního vzdělávací oblasti cizí jazyk. 

4. Test z německého jazyka lze nahradit doloženým certifikátem dokládajícím úspěšné složení zkoušky Fit in Deutsch 
(či obdobné certifikované jazykové zkoušky z německého jazyka) či potvrzením dokládajícím, že se jedná o 
rodilého mluvčího, případně, že výuka německého jazyka probíhala na úrovni pro výuku rodilých mluvčích. 

5. Pořadí přijímaných uchazečů se stanoví celkovým počtem dosažených bodů. 
6. Body jsou přidělovány za výsledek  písemných testů a za známky na vysvědčení.  
7. Vyskytne-li se u několika uchazečů rovnost bodů tak, že nemohou být všichni přijati, aniž by byl překročen 

stanovený počet přijímaných žáků, bude ředitelka školy rozhodovat dle vyššího bodového ohodnocení 
v německém jazyce. V případě, že i poté budou mít uchazeči rovnost bodů, bude ředitelka školy rozhodovat podle 
výsledku státní části přijímací zkoušky dle vyšší úspěšnosti v tzv. komplexu úloh a to v následujícím pořadí: MA-D 
(nestandardní úlohy a problémy), MA-B (závislosti a vztahy, práce s informacemi a daty. V případě, že i tak dojde 
k rovnosti bodů, budou buď přijati všichni uchazeči s tímto bodovým ziskem, nebo žádný z nich.  

8. Pokud zákonní zástupci uchazeče v přihlášce ke studiu doloží specifické vzdělávací potřeby svého dítěte kopií 
posudku ze školského poradenského zařízení, bude na to brán zřetel při zadání písemné zkoušky, která bude 
vhodným způsobem upravena s ohledem na stanovený stupeň podpůrných opatření uchazeče. 

9. O počtu přijímaných uchazečů rozhoduje ředitel o.p.s.  Bere na zřetel optimální obsazenost třídy a cílovou 
kapacitu školy. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020 je 28. 

10. V přijímacím řízení je celkem možno dosáhnout 160 bodů. Minimální bodová hranice pro přijetí na GTM je 60 
bodů (uchazeči s bodovým ziskem 59 a méně se ke studiu nepřijímají). Možnost dosažení bodů je rozdělena 
následujícím způsobem: 

 Státní přijímací zkoušky    maximálně 100 bodů 

 Test z německého jazyka    maximálně 30 bodů 

 Test ze všeobecného přehledu   maximálně 25 bodů 

 Známky na vysvědčení ve 4.a 5. ročníku  maximálně    5 bodů 
11. Známky na vysvědčení se převádí následujícím způsobem: 

 Samé jedničky, jedna dvojka v pololetí 5.třídy 3 body  

 Samé jedničky, jedna dvojka na konci 4.třídy 1 bod 

 Samé jedničky, jedna dvojka v pololetí 4.třídy 1 bod  
 
20.11.2018 
Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 
ředitelka o.p.s. 
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