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Přijímací řízení 

1. termín přijímacích zkoušek – 19. 4. 2022 

2. termín přijímacích zkoušek – 20. 4. 2022 

 

∙ Od školního roku 2016/2017 jsou zavedeny jednotné státní přijímací zkoušky      
z českého jazyka a matematiky. 

∙ Přijímací řízení se řídí vyhláškou MŠMT č. 244/2018 Sb., o přijímacím řízení 
ke střednímu vzdělávání. 

∙ Přihláška musí být potvrzena základní školou (u výpisu klasifikace). 

∙ V případě, že základní škola přihlášku nepotvrdí, je potřeba k přihlášce dodat             
ověřenou kopii vysvědčení z posledních dvou ročníků.  

∙ Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.  

∙ Název školy: Soukromé osmileté gymnázium DINO – HIGH SCHOOL, s.r.o. 

∙ Kód a název oboru: 79-41-K/81 gymnázium. 

∙ Odevzdávání přihlášek je stanoveno do 1. 3. 2022. 

∙ Žáci s SPU přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení 
obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení. 

∙ Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na veřejně přístupném místě ve 
škole a na webových stránkách školy. Pořadí uchazečů škola zveřejní pod 
přiděleným registračním číslem, které uchazeč obdrží spolu s pozvánkou 
k přijímacím zkouškám.  
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Kritéria pro p řijímací řízení pro školní rok 2022/2023 

1. Přijímací zkoušky 1. kola se konají v termínech: 19. 4. a 20. 4. Náhradní 
termíny (v případě nemoci) se uskuteční 10. 5. a 11. 5.. 

2. Uchazeči odevzdají na sekretariát školy buď osobně, nebo doporučeným 
dopisem přihlášku ke vzdělávání nejpozději do 1. 3. 2022. Přihláška musí 
být potvrzena základní školou (výpis klasifikace). V případě, že základní 
škola přihlášku nepotvrdí, je potřeba k přihlášce dodat ověřenou kopii 
vysvědčení za poslední dva ročníky.  

3. Přijímací řízení se řídí vyhláškou MŠMT č. 244/2018 Sb., o přijímacím 
řízení ke střednímu vzdělávání. Jednotné státní přijímací zkoušky se 
konají z českého jazyka a matematiky formou testů. Školní část přijímací 
zkoušky se skládá z testu z anglického jazyka a ústního motivačního 
pohovoru. 

4. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na 
dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat 
jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího 
řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého 
termínu.  

5. Do výsledku přijímacích zkoušek bude zahrnut i prospěch z posledních 
dvou ročníků ZŠ.  

6. Maximální procentuální zisk, kterého lze dosáhnout: 

Státní část – 60 % 

(český jazyk a literatura – 30 %, matematika – 30 %) 

Školní část – 40 % 

(anglický jazyk – 30 %, ústní pohovor – 10 %) 
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Pozn.: Do výsledku ústního pohovoru, který má za cíl ověřit komunikační 
dovednosti a motivaci uchazeče ke studiu (celkem lze získat 7 bodů), se 
započítávají také známky z posledních dvou ročníků ZŠ (celkem lze 
získat 3 body).  

Minimální po čet přepočtených bodů pro přijetí ke studiu musí být 
alespoň 50 %. 

7. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů bude 10. 

8. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami přiloží k přihlášce doporučení 
školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro 
nezbytné úpravy přijímacího řízení. 

 

                                                                                        Mgr. Ondřej Zaorálek 

                                                                                                ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 


