
 

 

Přihlášky ke studiu 
Přihláška pro studijní obor s talentovou zkouškou se odevzdává do 30. listopadu 2022. Přílohou 

přihlášky je doporučení sportovního klubu uchazeče, které obsahuje potvrzení doby členství a 

seznam výrazných úspěchů v daném sportovním odvětví (typ soutěže). Přihláška vydaná MŠMT 

je ke stažení na https://www.gymnaziumjihlava.cz/prijimaci-zkousky/sport/ 

Součástí přihlášky je potvrzení tělovýchovného lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče 

k tělesné výchově a sportu. 

Struktura přijímacího řízení 
Přijímací řízení se skládá z talentové zkoušky (část testová a část hodnocení dosavadní 

sportovní činnosti) a ze zkoušky studijních předpokladů (výsledky ze základní školy a testy 

jednotné přijímací zkoušky, a to z matematiky – M – a z českého jazyka a literatury – Čj). 

Talentová zkouška 

Pro sporty atletika, basketbal, fotbal, hokej, plavání, volejbal se talentová zkouška koná v úterý 

10. 1. 2023 nebo ve čtvrtek 12. 1. 2023 od 8.00 hodin. Uchazeč si vybere jeden z termínů. Škola 

z organizačních důvodů preferuje termín 10. 1. 2023. Na přijímací zkoušku bude uchazeč pozván 

písemně.  

Stanovení výsledku talentové zkoušky – testová část 

Počet získaných bodů bude dán součtem bodů (výkonů) v jednotlivých testech (hodnotí komise 

trenérů). Za talentovou zkoušku, testovou část, je možné získat nejvýše 25 bodů. 

Stanovení výsledku talentové zkoušky – hodnocení dosavadní sportovní činnosti 

Výsledky této části určuje čtyřčlenná komise složená z trenérů jednotlivých kmenových sportů 

na základě doporučení sportovního klubu uchazeče (součást přihlášky). Za talentovou zkoušku 

– hodnocení dosavadní činnosti je možné získat nejvýše 15 bodů.  

Stanovení celkového výsledku talentové zkoušky  

Úspěšnost v talentové zkoušce bude dána výrokem komise: uspěl /neuspěl. Jedinou 

podmínkou pro výrok uspěl je zisk alespoň 10 bodů v testové části. Výrok je uchazeči oznámen 

v den zkoušky (okamžitě po skončení testové části). 

 

Zkouška studijních předpokladů (povinná jednotná zkouška) 
Zkouška se koná ve čtvrtek 13. 4. 2023 nebo v pátek 14. 4. 2023 (zvolený termín uvede zákonný 

zástupce na přihlášce). 



 

 

Stanovení výsledku zkoušky studijních předpokladů 

Za jednotlivý test je možné získat nejvýše 25 bodů, tedy za oba testy celkem nejvýše 50 bodů. 

Uchazeč může získat navíc dalších až 10 bodů za výsledky na základní škole (zahrnuto bude 

vysvědčení za druhé pololetí 8. třídy ZŠ). Způsob započtení výsledků ze základní školy: 10 bodů 

základ za vysvědčení, za každou chvalitebnou se odčítá 0,5 bodu, za dobrou 1 bod, za 

dostatečnou 2 body (započítávané předměty jsou český jazyk, cizí jazyk – v případě dvou ten 

lepší, dějepis, občanská výchova, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie – či obsahem 

ekvivalentní předměty). 

Aby uchazeč ve zkoušce studijních předpokladů uspěl, musí získat alespoň 5 bodů za test z Čj, 

současně alespoň 5 bodů za test z M a současně alespoň 20 bodů v součtu za test z Čj, test z M a 

za prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ. 

Stanovení celkového výsledku přijímací zkoušky 
Uchazeč, který v talentové zkoušce uspěje a ve zkoušce studijních předpokladů dosáhne 

alespoň nejnižší bodové hranice, je u přijímacího řízení úspěšný (může být přijat ke studiu). 

Pořadí úspěšných uchazečů bude stanoveno podle součtu bodů získaných za talentovou 

zkoušku (obě části), za test z Čj a za test z M, za prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ. 

V případě rovnosti bodů bude o pořadí rozhodovat: 

1. výsledek talentové zkoušky, 

2. výsledek testu z M, 

3. výsledek testu z Čj, 

4. prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ. 

Celkový výsledek přijímacího řízení 
Výsledek přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání bude uchazečům sdělen 28. dubna 2023. 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů 
Na obor 79-42-K/41 bude přijato maximálně 28 uchazečů s nejvyšším počtem bodů. 

V Jihlavě 21. října 2022 

Mgr. Pavel Suk 

ředitel školy 


