
 

       
 
Ředitel Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace vyhlašuje 
v souladu s ustanovením § 59, 60 a § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
v platném znění, a ustanoveními vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb., 
o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění  
 

1. kolo přijímacího řízení 
 
ke vzdělávání v oboru 79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou 
 
a stanoví         1. termín talentové zkoušky na 10. leden 2018 
     2. termín talentové zkoušky na 12. leden 2018 
 

1. termín přijímací zkoušky na 12. duben 2018 
2. termín přijímací zkoušky na 16. duben 2018 

 
podle odstavce 3 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném 
znění, stanoví: 
 
předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro obor vzdělávání  
79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou:  30  
 
kritéria pro přijetí:  

• hodnocení talentové zkoušky 
• hodnocení přijímací zkoušky 
• výsledky z předchozího vzdělávání 
• další skutečnosti osvědčující předpoklady uchazeče pro přijetí  

 
(bližší informace dostupné na www. gymmost.cz) 

 

    

 

PODKRUŠNOHORSKÉ GYMNÁZIUM, MOST, příspěvková organizace  
pracoviště Most: Čs. armády 1530, 434 46 Most, tel. 476 441 974   
gymmost@gymmost.cz  http://www.gymmost.cz 
 
pracoviště Bílina: Břežánská 9, 418 34 Bílina, tel. 417 823 125   
gymnazium@gymbilina.cz  http://www.gymbilina.cz 
 



 
K čtyřletému studiu oboru gymnázium se sportovní přípravou jsou přijímáni 
žáci odpovídající sportovní výkonností v kmenových sportech po absolvování 9 
třídy ZŠ. Uchazeči konají talentovou zkoušku a jednotnou přijímací zkoušku 
z matematiky a českého jazyka. Kmenové sporty: házená, basketbal, badminton, 
tenis, atletika, volejbal. 
Při hodnocení výsledků přijímacího řízení bude postupováno takto: 
 
 
Hodnocení studijních předpokladů 
1. Test z matematiky - váha 20% 
2. Test z českého jazyka – váha 20% 
3. Hodnocení výsledků vzdělávání na ZŠ – váha 20% 

a) 1. pololetí 8. třída 
b) 2. pololetí 8. třída 

 
Hodnocení sportovní výkonnosti  
 
4. Výsledky hodnocení talentové zkoušky 

a) všeobecná část – váha 20% 
b) speciální část u kmenových sportů, u nekmenových sportů hodnocení 

úrovně výkonnosti komisí stanovenou ředitelem školy – váha 20% 
 

Celkové pořadí uchazečů je dáno součtem bodů dosažených v obou základních 
oblastech. 
 
 
 
 
 
 
 
V Mostě dne 24. října 2017    Mgr. Karel Vacek 
             ředitel školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Náležitosti přihlášky ke vzdělávání v oboru 79-42-K/41 gymnázium 
sportovní příprava: 
 

1. správný a úplný název a adresa školy: 
Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace 
Čsl. armády 1530 
434 01 Most 
 

2. termín talentové zkoušky 
Žádáme všechny uchazeče, aby v zájmu organizace přijímacího řízení zvolili 
první termín – 10. 1. 2018 
 

3. kontakt na zákonného zástupce (telefon, e-mail) 
 
4. PODPISY uchazeče a zákonného zástupce!!! 

 
5. funkční vyšetření od sportovního nebo pracovního lékaře 

     Možno dodat až u talentové zkoušky.  
 

6. doporučení sportovního oddílu 
 

7. u nekmenových sportů potvrzení sportovní výkonnosti od 
příslušného svazu 

 

 

. 

TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: 30. LISTOPAD 2017 
 
 
 

 
 


