
Organizace přijímacího řízení 

Na nižší gymnázium jsou přijímáni žáci po ukončení pátého ročníku ZŠ včetně žáků 
vyžadujících integraci, popř. specifický přístup vzhledem k doporučení z pedagogicko-
psychologické poradny (PPP). Všichni zájemci o studium prochází přijímacím řízením. Jeho 
součástí je písemný test z českého jazyka, matematiky a všeobecného přehledu. 
V závěrečném vyhodnocení jsou zohledňovány studijní výsledky ze ZŠ. Kritéria přijímacího 
řízení pro konkrétní školní rok budou vždy v zákonných lhůtách zveřejněna na www strán-
kách školy.  

V průběhu března organizuje škola dva až tři termíny přijímacích zkoušek nanečisto. 
Zájemci o studium na LSG, ale i na kterékoli jiné SŠ tak mají možnost vyzkoušet si přijímací 
řízení v klidu a bez zbytečného stresu. Pokud se jim zkoušky podaří zvládnout a podávají při-
hlášku na naši školu, jsou jim výsledky uznány v rámci oficiálního přijímacího řízení.  

V řádném termínu přijímacího řízení (na základě Školského zákona) probíhá na naší 
škole i přijímací řízení do kvinty osmiletého gymnázia a doplňkové přijímací řízení do vyš-
ších ročníků, pokud jsou pro daný školní rok volná místa. Řízení probíhá stejným způsobem 
jako pro primu. 

Od školního roku 2008/2009 bude probíhat přijímací řízení i mezi nižším a vyšším 
stupněm osmiletého gymnázia, jehož kritéria (stejná pro obě skupiny žáků) s předstihem sta-
noví ředitel školy (Školský zákon) a budou zveřejněna na www stránkách školy.  

 
 
Komentář: 
 
Část „Organizace přijímacího řízení“, která je povinnou součástí charakteristiky ŠVP, je 
zpracována přehledně a v souladu se strukturou ŠVP. 
Od školního roku 2008/2009 bude platit mechanizmus přechodu žáků z nižšího na vyšší 
stupeň víceletého gymnázia, což se odrazí v koncepci přijímacího řízení do kvinty osmile-
tého gymnázia. V souladu se zákonem musí škola zajistit srovnatelné podmínky přijíma-
cího řízení (požadavky na vstupní úroveň) pro žáky ze základní školy i z nižších ročníků 
osmiletého gymnázia, kteří se budou hlásit na vyšší stupeň osmiletého gymnázia.  
Ukázka je zajímavá tím, že škola umožňuje žákům složit přijímací zkoušky „nanečisto“. 
Žáci tak získají neocenitelnou zkušenost, která jim může pomoci při oficiálním přijímacím 
řízení na gymnázium nebo i na jinou střední školu. 
 


