
 

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. 

Václavské náměstí 1, Letohrad 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

(1. kolo) 
 
Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání 

ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Ke studiu jsou přijímáni žáci, kteří ve školním roce 2022/23 ukončí pátý nebo devátý ročník ZŠ 

K doplnění pak mimořádně také žáci, kteří ukončí šestý, sedmý či osmý ročník (či odpovídající ročník 

víceletého gymnázia). 

 

I. Obory studia 
 

Pro uchazeče z 5. ročníku ZŠ  

Ve školním roce 2023/24 bude otevřena jedna třída osmiletého studia (obor vzdělávání 79-41-K/81 

Gymnázium, denní forma vzdělávání). 

Maximální zákonná kapacita třídy: 30 studentů 

Předpokládaný počet přijímaných: 22 studentů (počet přijímaných může být omezen nejvyšší 

povolenou kapacitou školy, nedojde-li k předpokládanému uvolnění míst). 
 

Pro uchazeče z 9. ročníku ZŠ (či kvarty gymnázií) 

Ve školním roce 2023/24 bude kvinta osmiletého studia doplněna na 22 studentů (obor vzdělávání 79-

41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání). 

Maximální zákonná kapacita třídy: 30 studentů 

Předpokládaný počet přijímaných: 3 studenti (počet přijímaných může být omezen nejvyšší 

povolenou kapacitou školy, nedojde-li k předpokládanému uvolnění míst). 
 

Pro uchazeče z ostatních ročníků ZŠ 

Ve školním roce 2023/24 budou mimořádně doplňována místa v ostatních ročnících osmiletého studia 

(obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání).   

Počet volných míst:     1 místo pro žáky ze současných 6. ročníků ZŠ (či primy gymnázií) 

1 místo pro žáky ze současných 7. ročníků ZŠ (či sekundy gymnázií) 

1 místo pro žáky ze současných 8. ročníků ZŠ (či tercie gymnázií) 

(počet přijímaných může být upraven do nejvyšší povolené kapacity školy, nedojde-li např. 

k  předpokládanému uvolnění míst). 
 

 

II. Termíny přijímacích zkoušek pro 1. kolo přijímacího řízení 
 

1. termín – 17. 4. 2023 

2. termín – 18. 4. 2023 
 

 

III.  Přihlášky ke studiu 
 

Uchazeč vyplní přihlášku (tiskopis přihlášky získá ve své škole, lze jej také stáhnout ze stránek LSG či 

z internetových stránek MŠMT). Požadovaný prospěch mu na přihlášce potvrdí základní škola (případně 

lze prospěch doložit i ověřenou kopií příslušných vysvědčení).  

 

Vyplněnou přihlášku doručí uchazeč (zákonný zástupce nezletilého uchazeče) řediteli gymnázia  

do  1. března 2023. 

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří nárokují úpravu přijímacích zkoušek, doloží tuto 

skutečnost platnou zprávou z pedagogicko-psychologické poradny společně s přihláškou.  



 

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. 

Václavské náměstí 1, Letohrad 
 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

pro školní rok 2023/2024, 1. kolo 
 

I. Hodnocení uchazečů o vzdělávání 
 
 

I.1. Pro celkové hodnocení v přijímacím řízení pro školní rok 2023/24 budou zohledněny:  
 

a) výsledky přijímacích testů 

 Uchazeči z 5. ročníků ZŠ konají jednotnou (celostátní) přijímací zkoušku, která 

sestává z testu z matematiky a z testu z českého jazyka společnosti CERMAT. 

 Uchazeči z 9. ročníků ZŠ konají zkoušku, která sestává z testu z matematiky, z testu z 

českého jazyka a z testu ze všeobecného přehledu, 

 Uchazeči z ostatních ročníků ZŠ konají zkoušku, která sestává z testu z matematiky, z 

testu z českého jazyka a z testu ze všeobecného přehledu. 
 

b) prospěch na základní škole 

Zohlední se prospěch z 1. pololetí posledního ročníku studia.  
 

c) úspěchy ve vědomostních olympiádách (ostatní kritérium č. I)  

Započtou se doložené úspěchy v individuálních vědomostních soutěžích (kopie diplomu 

či výsledková listina, případně potvrzení základní školy na přihlášce ke studiu) 
 

d) systematická mimoškolní činnost (ostatní kritérium č. II)   

Započte se doložená účast na výuce v ZUŠ, doložená činnost ve výkonnostním 

sportovním oddílu. Těchto činností se musí žák účastnit nejméně v posledních 5 měsících 

před podáním přihlášky. Nutno doložit potvrzením ZUŠ či sportovního oddílu.  
 

e) umístění v systematické mimoškolní činnosti (ostatní kritérium č. III) 

Započtou se doložené úspěchy v uměleckých soutěžích či v organizované sportovní 

činnosti (kopie diplomu nebo výsledkové listiny, případně potvrzení ZUŠ či sportovního 

oddílu) 
 

Poznámka 1: Body za úspěchy v soutěžích se přidělují za nejvyšší dosažené umístění ve 

školním roce 2021/22 a 2022/23. 

Poznámka 2: Hodnocení uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území 

České republiky, se řídí příslušnými předpisy a odstavcem II.3. těchto Kritérií 

 
 

I.2. Rozdělení bodů mezi jednotlivá kritéria 
 

 

Uchazeči z 5. ročníků ZŠ 
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Uchazeči z 9. a ostatních ročníků ZŠ 

 

 
 

 

Podrobná pravidla pro bodové ohodnocení odstavců a) až e) jsou součástí příloh těchto kritérií 

(Příloha č. 1 – pro uchazeče z 5. ročníků ZŠ, Příloha č. 2 – pro uchazeče z 9. a ostatních ročníků 

ZŠ).  

 

 

  

II. Pořadí přijímaných uchazečů 

 
II.1. Celkové pořadí uchazečů 
 

a) Uchazeči budou seřazeni dle součtu bodů získaných za naplnění kritérií uvedených 

v čl. I.1. tohoto dokumentu (odstavce a) až e) ). 
 

b) Celkové pořadí uchazečů se vytvoří tak, že nejprve budou do pořadí zařazeni uchazeči, 

kteří v každém z přijímacích testů získají alespoň 5 bodů.  Na ně naváže pořadí ostatních 

uchazečů. 
 

c) Na základě takto vzniklého pořadí pak budou uchazeči přijímáni ke studiu do naplnění 

celkového počtu přijímaných žáků (kapacity školy). 

 

II.2. Doplňková kritéria 
 

V případě rovnosti bodů dvou uchazečů budou uplatněna následující kritéria v uvedeném 

pořadí: 
 

a) lepší výsledek přijímacích testů, 

b) studijní průměr vypočtený ze známek z profilových předmětů (viz Poznámka) za 1. 

pololetí 5. ročníku, respektive 9. či příslušného ostatního ročníku, 

c) studijní průměr vypočtený ze známek za 2. pololetí 4. ročníku, respektive 8. či 

příslušného ostatního ročníku, 

d) studijní průměr vypočtený ze známek z profilových předmětů (viz Poznámka) za 2. 

pololetí 4., respektive 8. či příslušného ostatního ročníku, 

e) los.  
 

 

Poznámka: Za profilové předměty budou pro účely 1. kola přijímacího řízení považovány: 

  pro uchazeče z 5. tříd: český jazyk, matematika, první cizí jazyk, přírodověda, 

vlastivěda případně odpovídající předměty z dané vzdělávací oblasti 

  pro uchazeče z 9. či ostatních tříd: český jazyk, matematika, první cizí jazyk, fyzika, 

chemie, přírodopis, dějepis a zeměpis případně odpovídající předměty z dané 

vzdělávací oblasti. 
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II.3. Hodnocení uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání mimo území ČR 

 

a) Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se na jejich 

žádost (v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona) promíjí přijímací zkouška z 

českého jazyka.  

b) Dle § 14 vyhlášky 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v 

platném znění, vytvoří ředitel školy tzv. redukované hodnocení. Na jeho základě 

budou tito uchazeči zařazeni do výsledného pořadí uchazečů.  

c) Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném studijním oboru, 

škola ověří pohovorem.  

 

 

 

 

V Letohradě, 12. ledna 2023                                    

 

                   

 

 

                                                                                    Vratislav Šembera, ředitel školy       

 

 

 

 

Přílohy 

 

Příloha č. 1: Systém přidělování bodového ohodnocení (Uchazeči z 5. tříd) 

 

Příloha č. 2: Systém přidělování bodového ohodnocení (Uchazeči z 9. tříd a ostatních 

ročníků) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

M ČJ č. I č. II č.III

Přiděle-

né body
50 50 12 8 10 150

Součty

1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50

20 19 18 17 16 15 14 13 11 9 7

1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 horší

5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

12 12 12 9 9 9 7 6 5

5

8 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

10 10 10 7 6 5 4 3 2

2 a více aktivit

Poznámka: Body za úspěchy v soutěžích se přidělují za nejvyšší dosažené umístění ve školním roce 2021/22 a 2022/23 (článek I Kritérií).

Systematická mimoškolní činnost 

Ostatní kritérium č.  II

Umístění v systematické mimoškolní činnosti                                    

Ostatní kritérium č.  III 

Započte se doložená účast na výuce v ZUŠ, činnost 

ve výkonnostním sportovním oddílu, která je 

aktuálně delší než 5 měsíců

Započtou se doložené úspěchy v uměleckých soutěžích, v organizované sportovní činnosti

umístění / přidělené body

p
ři

d
ě

le
n

é
 

b
o

d
y 1 aktivita celostátní kolo krajské kolo okresní kolo

Prospěch na ZŠ 

průměr z pol. vysvědčení do hodnoty: / přidělené body

Umístění ve vědomostních olympiádách a soutěžích                                                      

Ostatní kritérium č.  I 

Započtou se doložené úspěchy ve vědomostních soutěžích

umístění / přidělené body

celostátní kolo (MČR) krajské kolo okresní kolo

B) Tabulky přidělení bodů za naplnění kritérií

Výsledek testů jednotné zkoušky CERMAT

Maxima 

přidělených 

bodů

Český jazyk a literatura 50

Matematika a její aplikace 50

Podíl výsledku 

testů na celkovém 

hodnocení

v %

20 66,67

100 20 30

Příloha č. 1                                                 

Kritérií přijímacího řízení

Systém přidělování bodového ohodnocení v rámci přijímacího řízení  

Uchazeči z 5. tříd

pro školní rok 2023/2024

A) Rozdělení bodů mezi jednotlivá kritéria

Přehled distribuce bodů

Kritéria

Testy

Prospěch na ZŠ

Ostatní kritéria
Celkem 

bodů 



 

 

M ČJ VP č. I č. II č.III

Přiděle-

né body
50 50 50 30 25 5 15 225

Součty 30

1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50

30 29 28 27 26 25 24 22 20 18 16

1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 horší

13 10 7 4 2 1 0 0 0 0 0

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

25 25 25 20 20 20 15 12 8

3

5 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

15 15 15 10 9 8 4 3 2

2 a více aktivit

Poznámka: Body za úspěchy v soutěžích se přidělují za nejvyšší dosažené umístění ve školním roce 2021/22 a 2022/23 (článek I Kritérií).

Systematická mimoškolní činnost 

Ostatní kritérium č.  II

Umístění v systematické mimoškolní činnosti                                    

Ostatní kritérium č.  III 

Započte se doložená účast na výuce v ZUŠ, činnost 

ve výkonnostním sportovním oddílu, která je 

aktuálně delší než 5 měsíců

Započtou se doložené úspěchy v uměleckých soutěžích, v organizované sportovní činnosti

umístění / přidělené body

p
ři

d
ě

le
n

é
 

b
o

d
y 1 aktivita celostátní kolo krajské kolo okresní kolo

Prospěch na ZŠ 

průměr z pol. vysvědčení do hodnoty: / přidělené body

Umístění ve vědomostních olympiádách a soutěžích                                                     

Ostatní kritérium č.  I 

Započtou se doložené úspěchy ve vědomostních soutěžích

umístění / přidělené body

celostátní kolo krajské kolo okresní kolo

Výsledek testů LSG

Maxima 

přidělených 

bodů

Český jazyk a literatura 50

Matematika 50

Všeobecný přehled 50

Podíl výsledku 

testů na celkovém 

hodnocení

v %

66,67

150 45

B) Tabulky přidělení bodů za naplnění kritérií

Příloha č. 2                                                 

Kritérií přijímacího řízení

Systém přidělování bodového ohodnocení v rámci přijímacího řízení  

Uchazeči z 9. tříd a ostatních ročníků

pro školní rok 2023/2024

A) Rozdělení bodů mezi jednotlivá kritéria

Přehled distribuce bodů

Kritéria

Testy

P
ro

s
p
ě
c
h
 n

a
 

Z
Š

Ostatní kritéria
Celkem 

bodů 


