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Kritéria Česko-anglického gymnázia s.r.o. 
pro 1. kolo přijímacího řízení do osmiletého gymnázia 
 

pro školní rok 2023/2024  

 

Přijímací řízení probíhá v souladu s těmito právními předpisy: 

• zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v platném znění; 

• vyhláška MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, 

v platném znění. 

 

Všeobecná ustanovení  

Předpokládaný počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku osmiletého oboru vzdělání s kódem  

79-41-K/81 a názvem Gymnázium (denní studium) na Česko-anglickém gymnáziu s.r.o.  

pro školní rok 2023/24 je 25 uchazečů (stanoveno ke dni 31.1.2023). 

Součástí přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury 

a matematiky, která se bude konat 17. dubna 2023 (1. termín) a 18. dubna 2023 (2. termín). 

 

Uchazečům budou přidělena registrační čísla. Uchazeči obdrží písemnou pozvánku k přijímací 

zkoušce nejpozději 14 dní před konáním zkoušky. 

 

Seznam registračních čísel přijatých uchazečů bude zveřejněn na webové stránce školy 

2. května 2023 od 12:00, rozhodnutí o nepřijetí v prvním kole přijímacího řízení bude 

ostatním uchazečům odesláno poštou. Do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků 

přijímacího řízení potvrdí přijatí uchazeči zájem o studium na ČAG doručením zápisového 

lístku do kanceláře školy.  
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Kritéria přijímacího řízení  

• výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky max. 50 bodů 

• výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury max. 50 bodů 

tj. za zkoušku 60 % 

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek testu 

z matematiky a testu z českého jazyka ze dvou možných výsledků ve dvou 

možných termínech.  

• prospěch na ZŠ za poslední 3 pololetí 

(1. a 2. pololetí 4. ročníku, 1. pololetí 5. ročníku) 

 max. 51 bodů  

(17 bodů za každé pololetí) 

tj. za prospěch 30 % 

Hodnotí se povinné a povinně volitelné předměty, průměrný prospěch za každé 

pololetí zvlášť. 

 

Tabulka převodu průměrného prospěchu na bodové hodnocení. 

Průměrný 

prospěch 
Body 

Průměrný 

prospěch 
Body 

Průměrný 

prospěch 
Body 

1,00 17 do 1,30 11 do 1,60 5 

do 1,05 16 do 1,35 10 do 1,65 4 

do 1,10 15 do 1,40 9 do 1,70 3 

do 1,15 14 do 1,45 8 do 1,75 2 

do 1,20 13 do 1,50 7 do 1,80 1 

do 1,25 12 do 1,55 6 nad 1,80 0 

 

 

• úspěšnost v soutěžích a předmětových olympiádách max. 15 bodů 

tj. za soutěže 10 % 

 

Hodnotí se matematická olympiáda okresní kolo 1. – 3. místo 10 bodů, 4. – 6. 

místo 5 bodů, účast v okresním kole (umístění na dalších místech) 1 bod; logická 

olympiáda 1. – 3. místo v krajském kole 10 bodů, 4. – 6. místo 6 bodů, účast 

v krajském kole (umístění na dalších místech) 1 bod, účast v celostátním kole 

12 bodů; je třeba doložit diplomem nebo výsledkovou listinou nejpozději do 

18. dubna 2023. Body se přidělují vždy za nejvyšší dosažené umístění v postupu 

dané soutěže. 

 

mailto:cag@cag.cz


 

Česko-anglické gymnázium s.r.o. 
Anglo-Czech High School 

Třebízského 1010/9, 370 06 České Budějovice 5 

 

 
kancelář: 380 425 133, ředitel: 380 425 132, jednatelka: +420 606 640 399 

 
bankovní spojení: 106237073/0300, IČO: 639 08 352, IZO: 0450 19517 

 
cag@cag.cz  www.cag.cz 

 

• chování uchazeče musí být hodnoceno vždy známkou 1 (velmi dobré). 

Uchazeč může získat nejvýše 166 bodů, pro možnost přijetí je třeba alespoň 70 bodů. 

V případě rovnosti bodů rozhodne  

1. úspěšnost v  soutěžích a předmětových olympiádách 

2. výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky (případně s dalším 

rozlišením a) otevřené úlohy, b) úlohy ověřující osvojení znalostí a dovedností 

z oblasti čísel a početních operací) 

3. výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury (případně 

s dalším rozlišením a) otevřené úlohy, b) znalost pravidel českého pravopisu) 

4. prospěch na ZŠ 

 

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a 2 

písm. c školského zákona má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud  k přihlášce 

ke studiu na SŠ doloží platné doporučení školského poradenského zařízení. 

 

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole (podle § 20 odst. 4 školského 

zákona), nekonají na žádost jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury. Znalost 

českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru 79-41-K/81 Gymnázium, bude 

ověřena pohovorem v den konání jednotné přijímací zkoušky z matematiky. Hodnocení 

uchazeče dlouhodobě se vzdělávajícího v zahraničí je tvořeno na základě redukovaného 

hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Uchazeč je zařazen 

do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného 

hodnocení všech uchazečů. 

 

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina) se na jejich žádost promíjí 

jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je 

nezbytná pro vzdělávání na gymnáziu, škola ověří pohovorem v den přijímací zkoušky. Cizinec 

má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací 

zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce. 

 

Ověření komunikační znalosti českého jazyka je formou rozhovoru a má tři části: 

1. řízený rozhovor – uchazeč se představí a zároveň reaguje na kladené otázky 

2. čtení textu s porozuměním – po přečtení textu odpoví uchazeč na otázky k textu 

3. popis obrázku  

Každá z částí je ohodnocena nejvýše 5 body. Celkem může uchazeč získat nejvýše 

15 bodů. Minimální bodovou hranicí pro úspěšně vykonaný pohovor je 8 bodů 

s tím, že zároveň v každé části musí uchazeč získat nejméně 2 body. Pohovor trvá 

nejvýše 15 minut.  
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Výsledkem hodnocení pohovoru bude stanovení souhlasného či nesouhlasného 

stanoviska o tom, zda uchazeč může vzhledem k znalosti českého jazyka studovat 

výše uvedený obor vzdělání. Nevykoná-li uchazeč cizinec pohovor úspěšně, 

nesplnil kritéria přijímacího řízení a řadí se do seznamu nepřijatých uchazečů, kteří 

nesplnili kritéria přijímacího řízení. Neúspěšní uchazeči se mohou účastnit dalších 

kol přijímacího řízení. 

 

Uchazeč a jeho zákonní zástupci mají možnost nahlédnout do spisu příjímacího řízení  

28. dubna 2023 od 13:00 do 15:00, 2. května 2023 od 9:00 do 15:00 a v následujících 

pracovních dnech od 13:00 do 15:00 hod. 

 

 

V Českých Budějovicích 31. ledna 2023 

 

 

RNDr. Pavel Soukup, Ph.D. 

ředitel ČAG 
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