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Vyhlášení kritérií přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletých gymnázií 
PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s., obor vzdělání 79-41-K/81 pro rok 2023/24 

 

 

1. Právní předpisy, týkající se přijímacího řízení:  
 

- Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

 

- Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání, ve znění pozdějších 
předpisů; 

 

- Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 
odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; 

 

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; 

 

- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

 

- Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem 
na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace. 

 

 

2. Termín a místo konání:    
 

Uchazeči o studium na Novém PORGu:   
17. a 18. dubna 2023 Nový PORG, Pod Krčským lesem 25, Praha 4 

 

Uchazeči o studium na PORGu Libeň: 
17. a 18. dubna 2023 PORG Libeň, Lindnerova 3, Praha 8 

 
Uchazeči o studium na PORG Ostrava 

17. a 18. dubna 2023 PORG Ostrava, Rostislavova 7, Ostrava – Vítkovice 

 

 

3. Náhradní termín: 
 

Uchazeči o studium na Novém PORGu 
10. a 11. května 2023 Nový PORG, Pod Krčským lesem 25, Praha 4 

 
Uchazeči o studium na PORGu Libeň: 
10. a 11. května 2023 PORG Libeň, Lindnerova 3, Praha 8 

         

Uchazeči o studium na PORG Ostrava 

10. a 11. května 2023 PORG Ostrava, Rostislavova 7, Ostrava – Vítkovice   
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4.   Státní přihláška  
 

Na státních přihláškách nevyžadujeme lékařskou prohlídku.  
 

Uzávěrka přijímání státních přihlášek je 1. 3. 2023. 

 

Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, 
vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce. 
 

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé 
přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Pořadí obou uvedených 
škol na příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy. 
 

Když jedná jeden z rodičů sám vůči řediteli školy, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče 
(§ 876 odst. 3 občanského zákoníku). 
 

 

5. Interní přihláška 

 

Vyplňte též interní přihlášku, která je k dispozici na www.porg.cz  

 

 
Interní přihláška se podává společně se státní přihláškou, tj. nejpozději do 1. 3. 2023. 
 

 

6. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:  104 

 

Nový PORG:     52 uchazečů    
PORG Ostrava:           26 uchazečů    
PORG Libeň:     26 uchazečů   
 
 

7. Zkušební předměty, kritéria přijímání 
 

Zkušební předměty, kritéria přijímání Nový PORG a PORG Ostrava:    

 

• Státní přijímací zkouška – jazyk český a literatura,  

maximální počet bodů 50, započítává se váhou třicet procent 
 

• Státní přijímací zkouška – matematika,  

maximální počet bodů 50, započítává se váhou třicet procent   
  

• Školní přijímací zkouška – obecné studijní předpoklady,  

maximální počet bodů 50, započítává se váhou dvacet procent 

 

• Školní přijímací zkouška – jazyk anglický,  

maximální počet bodů 31, započítává se váhou devatenáct procent 
 

• Předchozí výsledky vzdělávání – započítávají se váhou jedno procento 

http://www.porg.cz/
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studenti se studijním průměrem do 1,8 v  2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. 

ročníku základní školy získají 1%, ostatní 0%. 

 

Zkušební předměty, kritéria přijímání PORG Libeň: 
 

• Státní přijímací zkouška – jazyk český a literatura,  

maximální počet bodů 50, započítává se váhou čtyřicet procent 
 

• Státní přijímací zkouška – matematika,  

maximální počet bodů 50, započítává se váhou čtyřicet procent 
 

• Školní přijímací zkouška – obecné studijní předpoklady,  

maximální počet bodů 50, započítává se váhou devatenáct procent 
 

• Předchozí výsledky vzdělávání – započítávají se váhou jedno procento 

studenti se studijním průměrem do 1,8 v  2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku 
základní školy získají 1%, ostatní 0%. 

 

Jednotlivá kritéria přijímacího řízení budou hodnocena takto: 
 

- Jazyk český a literatura – bude převzato bodové hodnocení z jednotné (státní) zkoušky 
vyhodnocené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání 
 

- Matematika – bude převzato bodové hodnocení z jednotné (státní) zkoušky vyhodnocené 
Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání 
 

- Obecné studijní předpoklady – Část přijímací zkoušky z obecných studijních předpokladů 
se sestává ze dvou částí s maximálním bodovým ziskem 25 bodů z každé části. Za každou 
správně zodpovězenou otázku získává uchazeč uvedený počet bodů; za nesprávně 
zodpovězenou nebo nezodpovězenou otázku 0 bodů.  
 

- Jazyk anglický – Část přijímací zkoušky z anglického jazyka se skládá ze 5 oblastí/částí, a 

sice: 

▪ Poslech (Listening) – v této oblasti může uchazeč obdržet maximálně 6 bodů, a to 
podle prokázané míry porozumění sluchem vnímaného textu; 

▪ Čtení (Reading) - v této oblasti může uchazeč obdržet maximálně 5 bodů, a to podle 
prokázané míry porozumění psanému textu; 

▪ Použití angličtiny (Use of English) - v této oblasti může uchazeč obdržet maximálně 
10 bodů, a to podle míry správnosti jeho odpovědí v dané části zkoušky, (testuje se 

zde slovní zásoba a gramatika); 
▪ Psaní (Writing 1) - v této oblasti může uchazeč obdržet maximálně 5 bod 

▪ Psaní (Writing 2) - v této oblasti může uchazeč obdržet maximálně 5 bodů, a to 
podle prokázané míry schopnosti formulovat text v anglickém jazyce. 

 

- Předchozí výsledky vzdělávání – viz výše. 
 

Počet bodů dosažený uchazečem v jednotlivých kritériích přijímacího řízení bude přepočítán na 
procentní úspěšnost z maximálního dosaženého počtu bodů, následně vynásoben váhou příslušného 
kritéria a takto vážený výsledek bude sečten.  
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Pokud uchazeč nedostáhne ve státní části přijímacích zkoušek (matematika a český jazyk) 40 bodů, 

nebude zařazen do konečného pořadí.  
 

Konečné pořadí bude stanoveno na základě celkového váženého počtu získaných bodů, kdy na         

1. místě se umístí uchazeč s nevyšším dosaženým počtem bodů a na posledním místě uchazeč s 

nejnižším dosaženým počtem bodů. 

 

Pro jednotlivá územní pracoviště školy, tj. Nový PORG, PORG Libeň a PORG Ostrava, budou 
sestaveny samostatné výsledkové listiny uchazečů.  
 

Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik jich lze na jednotlivá územní 
pracoviště školy přijmout (viz bod 6 výše), rozhoduje pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení 
kritérií přijímacího řízení uvedené ve výsledkových listinách. 
 

V případě rovnosti bodů více uchazečů, kteří se umístili na posledním místě, z něhož jsou uchazeči 
přijímáni ke studiu, rozhoduje vyšší počet bodů dosažený v kritériu „Obecné studijní předpoklady“ 

a dále z „Matematiky“ a následně s „Českého jazyka“. 
 

Ukázky vzorových zadání školních přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webových stránkách 
školy do 31. 1. 2023. 

                                              

 

8. Forma zkoušky:  Písemná   
 

 

9. Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami:   
 

Ředitelka školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím 
řízení ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a podle doporučení školského 
poradenského zařízení.   
  

10. Seznam povolených pomůcek pro konání přijímací zkoušky:   
 

• Psací potřeby (propiska nesmí být gumovací, nesmí propíjet)   
• Rýsovací potřeby (dvě pravítka, kružítko, tužka)   

 

11. Seznam nepovolených pomůcek pro konání přijímací zkoušky:   
 

• Mobilní telefony, tablety, notebooky   

• Chytré hodinky    
• Kalkulačky 

• Slovníky 

• Pravidla českého pravopisu 

• Matematicko - fyzikální tabulky 
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12. Výsledky přijímacího řízení 
 

Výsledky přijímacího řízení budou v anonymizované podobě (uchazeči budou identifikováni 
přidělenými registračními čísly) zveřejněny 3. 5. 2023 po 16.00 hod. na www.porg.cz a vyvěšeny 
na vstupních dveřích škol.
Uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů mají právo nahlížet do spisu vedeného v jejich 

věci a vyjádřit se k podkladům dle §36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., a to dne 2. 5. 2023 od 8.00 do 

11.00 ve škole, kde uchazeč konal přijímací zkoušku (Nový PORG, PORG Libeň, PORG Ostrava), 

nebude-li v konkrétním případě sjednán termín jiný.
 

Výsledky přijímacího řízení ve vztahu k uchazečům konajícím přijímací zkoušku v náhradním 
termínu budou zveřejněny bezodkladně po zpřístupnění výsledků jednotné (státní) přijímací 
zkoušky ze strany Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, a to stejným způsobem, jako výsledky 
přijímacího řízení ve vztahu k uchazečům konajícím přijímací zkoušky v řádném termínu. 
 

V souladu s ustanovením § 60e zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou adresně 
rozesílána (doručována) pouze rozhodnutí o nepřijetí.  
 

Proti případnému rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu má uchazeč právo se odvolat, a to 
ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. 
 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se v souladu s ustanovením § 183 

odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamují zveřejněním seznamu 
uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním 
seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za 
oznámená. 
 

13. Zápisový lístek   

 

Uchazeč potvrdí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané škole odevzdáním 
zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 

pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 
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