
Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 

Šestileté a čtyřleté studium 

 
1. Průběh přijímacího řízení pro jednotlivé studijní obory  
 

Vyplněné přihlášky ke studiu je nutné doručit do kanceláře školy nejpozději do 15. března 2016 do 8:00 hodin. 

Škola se nezapojila do Pokusného ověřování organizace přijímacího řízení. 

 

Šestileté studium 

 

 Studijní obor – kód a název:  79-41-K/61 Gymnázium 

      Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 28. 

 Přijímáni jsou žáci ze sedmých tříd základních škol.  

 

 Stručný popis průběhu přijímacího řízení: 

Přijímací zkouška je písemná a skládá se z českého jazyka a psychologického testu. Žáci, kteří splní 

podmínky přijetí bez absolvování přijímací zkoušky (viz. níže), jsou přijímáni bez složení přijímací 

zkoušky. Tito žáci pak absolvují v daném termínu pouze psychologický test, který má vyloučit eventuální 

extrémní odchylku známek od studijních předpokladů. V případě, že se tak stane, proběhne jednání s 

rodiči, kteří jsou na tuto skutečnost upozorněni a sami rozhodnou, zda i přes tento rozdíl trvají na přijetí. 

Psychologický test u těchto žáků neovlivní rozhodnutí o přijetí bez přijímacích zkoušek. 

Přijatý zájemce o studium se stává žákem PSJG až po podpisu smlouvy o studiu s rodiči a odevzdání 

zápisového lístku. Termín podpisu smluv je s rodiči dohodnut osobně. Podpisem smlouvy o studiu 

garantuje škola rodičům místo žáka ve škole. 

Škola má zájem přijímat žáky, kteří splnili kritéria, bezodkladně až do naplnění kapacity. 

 

 Kritéria přijímacího řízení pro 1. a 2. část: 

Průměrný prospěch (počítá se z průměrných prospěchů dosažených v  1. a 2. 

pololetí 6. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 7. ročníku ZŠ) u žáků s průměrným 

prospěchem vyšším než 1,30 

 1,31 (30 bodů), 1,32 (29b.), 1,33 (28b.), 1,34 (27b.), 1,35 (26b.), 1,36 

(25b.), 1,37 (24b.), 1,38 (23b.), 1,39 (22b.), 1,40 (21b.) atd… 

max. 30 bodů 

Písemná zkouška z českého jazyka  max. 30 bodů 

Psychologický test max. 30 bodů 

Další kritéria (doložit kopií diplomu, certifikátu nebo výsledkové listiny) 

 Účast v individuálních soutěžích a olympiádách vyhlašovaných MŠMT – 

okresní kolo a výše (úspěšní řešitelé), v jedné soutěži se uznává pouze 

jeden diplom (nejvyšší umístění) 

 „Basic Lingua" (pořádá PSJG)  

 Účast na přípravném jazykovém kurzu Aj pořádaném PSJG 

 Certifikát o složení jazykové zkoušky s mezinárodní platností na úrovni 

minimálně A1 

(max. 10 bodů) 

 

 

 

max. 4 body 

max. 2 body 

max. 2 body 

2 body 

Přijetí bez absolvování přijímací zkoušky 

 Žáci, kteří dosáhli ve sledovaném období výborného prospěchu do 1,30 

(počítá se z průměrných prospěchů dosažených v  1. a 2. pololetí 6. 

ročníku ZŠ a v 1. pololetí 7. ročníku ZŠ) 

100 bodů 

V případě shodného bodového zisku budou zohledňovány výsledky v kritériích (v uvedeném 

pořadí) 

 psychologický test 



 prospěch z anglického jazyka na posledním vysvědčení ze základní školy 

 prospěch z českého jazyka na posledním vysvědčení ze základní školy 

 prospěch z matematiky na posledním vysvědčení ze základní školy 

 

 Dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je dána účastníkům 

řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 

 Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek budou vyvěšeny na internetových stránkách školy (www.psjg.cz – v 

sekci Pro uchazeče) a na vstupních dveřích školy dne 26. dubna 2016 do 17:00 hodin. 

 Poplatek za přijímací zkoušku je 200 Kč (platí i pro žáky, kteří absolvují pouze psychologický test). 

 Přijatí žáci budou společně s rodiči pozváni ředitelem školy na přelomu května a června 2016 na první 

informační schůzku. Během této schůzky žáci absolvují rozřazovací zkoušku z angličtiny a 

 z druhého zvoleného cizího jazyka. 

 

 

Čtyřleté studium 

 Studijní obor - kód a název: 79-41-K/41 Gymnázium 

       Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 28. 

 Přijímáni jsou žáci z devátých tříd základních škol. 

 

 Stručný popis průběhu přijímacího řízení: 

Přijímací zkouška je písemná a skládá se z českého jazyka a psychologického testu. Žáci, kteří splní 

podmínky přijetí bez absolvování přijímací zkoušky (viz. níže), jsou přijímáni bez složení přijímací 

zkoušky. Tito žáci pak absolvují v daném termínu pouze psychologický test, který má vyloučit eventuální 

extrémní odchylku známek od studijních předpokladů. V případě, že se tak stane, proběhne jednání s 

rodiči, kteří jsou na tuto skutečnost upozorněni a sami rozhodnou, zda i přes tento rozdíl trvají na přijetí. 

Psychologický test u těchto žáků neovlivní rozhodnutí o přijetí bez přijímacích zkoušek. 

Přijatý zájemce o studium se stává žákem PSJG až po podpisu smlouvy o studiu s rodiči a odevzdání 

zápisového lístku. Termín podpisu smluv je s rodiči dohodnut osobně. Podpisem smlouvy o studiu 

garantuje škola rodičům místo žáka ve škole. 

Škola má zájem přijímat žáky, kteří splnili kritéria, bezodkladně až do naplnění kapacity. 

 

 Kritéria přijímacího řízení pro 1. a 2. část: 

Průměrný prospěch (počítá se z průměrných prospěchů dosažených v  1. a 2. 

pololetí 8. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ) u žáků s průměrným 

prospěchem vyšším než 1,30 

 1,31 (30 bodů), 1,32 (29b.), 1,33 (28b.), 1,34 (27b.), 1,35 (26b.), 1,36 

(25b.), 1,37 (24b.), 1,38 (23b.), 1,39 (22b.), 1,40 (21b.) atd… 

max. 30 bodů 

Písemná zkouška z českého jazyka  max. 30 bodů 

Psychologický test max. 30 bodů 

Další kritéria (doložit kopií diplomu, certifikátu nebo výsledkové listiny) 

 Účast v individuálních soutěžích a olympiádách vyhlašovaných MŠMT – 

okresní kolo a výše (úspěšní řešitelé), v jedné soutěži se uznává pouze 

jeden diplom (nejvyšší umístění) 

 „Basic Lingua" (pořádá PSJG)  

 Účast na přípravném jazykovém kurzu Aj pořádaném PSJG 

 Certifikát o složení jazykové zkoušky s mezinárodní platností na úrovni 

minimálně A2  

(max. 10 bodů) 

 

 

 

max. 4 body 

max. 2 body 

max. 2 body 

2 body 

Přijetí bez absolvování přijímací zkoušky 

 Žáci, kteří dosáhli ve sledovaném období výborného prospěchu do 1,30 

(počítá se z průměrných prospěchů dosažených v  1. a 2. pololetí 8. 

ročníku ZŠ a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ) 

100 bodů 

http://www.psjg.cz/


V případě shodného bodového zisku budou zohledňovány výsledky v kritériích (v uvedeném 

pořadí)  

 psychologický test 

 prospěch z anglického jazyka na posledním vysvědčení ze základní školy 

 prospěch z českého jazyka na posledním vysvědčení ze základní školy 

 prospěch z matematiky na posledním vysvědčení ze základní školy 

 

 Dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je dána účastníkům 

řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 

 Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek budou vyvěšeny na internetových stránkách školy (www.psjg.cz – 

v sekci Pro uchazeče) a na vstupních dveřích školy dne 26. dubna 2016 do 17:00 hodin. 

 Poplatek za přijímací zkoušku je 200 Kč (platí i pro žáky, kteří absolvují pouze psychologický test). 

 Přijatí žáci budou společně s rodiči pozváni ředitelem školy na přelomu května a června 2016 na první 

informační schůzku. Během této schůzky žáci absolvují rozřazovací zkoušku z angličtiny a z druhého 

zvoleného cizího jazyka. 

 

2. Termíny 1. kola přijímacího řízení – platí pro šestileté i čtyřleté studium  

 

1. termín pátek 22. dubna 2016 od 8:30 hodin 

2. termín pondělí 25. dubna 2016 od 8:30 hodin 

 

 
Škola bude pro uchazeče o studium otevřena po oba termíny 1. kola přijímacího řízení již od 7: 30 hodin.  

Poplatek 200,- Kč bude vybírán u vstupu do hlavní budovy školy od 7:30 do 8:15 hodin.  

V 8:30 hodin již začíná vlastní testování žáků.  

 
3. Stručné shrnutí důležitých kroků přijímacího řízení 

 Odevzdat správně vyplněnou a základní školou potvrzenou přihlášku do kanceláře PSJG. (přihlášky 

jsou k dispozici na ZŠ a na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-

a-konzervatore).  

 Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu zašle ředitel školy zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých 

uchazečů poštou. 

 Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude připraveno k osobnímu vyzvednutí v termínech, které budou 

zveřejněny na www.psjg.cz po přijímacím řízení.  V těchto dnech bude možné i osobně odevzdat 

zápisový lístek (zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení 

rozhodnutí o přijetí ke studiu). 

 Přijatý zájemce o studium se stává žákem PSJG až od data podepsání smlouvy o studiu s rodiči a 

odevzdání zápisového lístku. 

 Dnem podpisu smlouvy o studiu garantuje škola žákovi místo na škole. 

 Škola má zájem přijímat žáky, kteří splnili kritéria, bezodkladně do naplnění kapacity. 

 

4. Termíny, kritéria a průběh 2. kola přijímacího řízení  
 

 Rozhodnutí o termínu 2. kola přijímacího řízení bude následovat bezprostředně po 1. kole. Druhé kolo 

bude vypsáno pouze v případě, pokud škola nenaplní potřebný počet míst v prvním kole. 

 Případný termín 2. kola přijímacího řízení bude upřesněn v dostatečném předstihu na internetových 

stránkách PSJG (www.psjg.cz). 

http://www.psjg.cz/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
http://www.psjg.cz/
http://www.psjg.cz/


 Ve 2. kole (eventuelně v dalších kolech) přijímacího řízení jsou žáci přijímání bez absolvování přijímacích 

zkoušek. 

 O přijetí na šestileté i čtyřleté studium rozhoduje pořadí žáků dle následujících kritérií: 

 

 Průměrný prospěch 

 

 Šestileté studium: počítá se z průměrných prospěchů dosažených v  1. a 2. pololetí 6. ročníku ZŠ 

a v 1. pololetí 7. ročníku ZŠ 

 Čtyřleté studium: počítá se z průměrných prospěchů dosažených v  1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a 

v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ 

Další kritéria (doložit kopií diplomu, certifikátu nebo výsledkové listiny) 

 Účast v individuálních soutěžích a olympiádách vyhlašovaných MŠMT – okresní kolo a výše (úspěšní 

řešitelé), v jedné soutěži se uznává pouze jeden diplom (nejvyšší umístění) 

 „Basic Lingua" (pořádá PSJG)  

 Účast na přípravném jazykovém kurzu Aj pořádaném PSJG 

 Certifikát o složení jazykové zkoušky s mezinárodní platností na úrovni minimálně A1 (šestileté 

studium) a A2 (čtyřleté studium)  

 

 
5. Způsob financování studia 
 
Škola vybírá od rodičů finanční příspěvek na studium dítěte. 

 

 

6. Dny otevřených dveří 
 

V případě Vašich dotazů, nejasností anebo pro získání dalších doplňujících informací pro přijetí žáků na První 

soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, spol. s r. o. kontaktujte přímo vedení školy.  

Můžete nás rovněž navštívit individuálně (po předchozí telefonické domluvě – tel. č. 491 041 023),  

nebo na Dnech otevřených dveří, které se konají v úterý 12. 1. 2016 od 15:15 do 18:00 hodin a 

v sobotu 16. 1. 2016 od 9:00 do 13:00 hodin. 

 

 

 

                                                                                                          PhDr. Ladislav Bartůška v. r. 

                                                                                                                      ředitel PSJG 


