
 

Vyhlášení zápisu do 1. ročníku základní školy  

PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s 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. 48/2005 Sb., o základní škole 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.  
  

 Termín a místo konání:     
 

Uchazeči o studium na Novém PORGu 
 

1. dubna  a 2.dubna 2023 Pod Krčským lesem 25, Praha 4  
 

Uchazeči o studium na PORG Ostrava  
  

1. dubna  a 2. dubna 2023 Rostislavova 7, Ostrava – Vítkovice    
 

Uchazeči o studium na PORG Brno 

1. dubna a 2. dubna 2023          Lazaretní 9, Brno - Židenice 

  

 3. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:    
  

131 na všech místech poskytovaného vzdělávání (Nový PORG 65, PORG Ostrava 22, PORG Brno 

44)  

  

Školní připravenost se orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí 
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Škola volí schopnosti a dovednosti, 
jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu orientačně posoudit (sluchové a zrakové vnímání, 
početní představy, paměť, grafomotorika, řečová dovednost, sociální a emocionální rozvoj).  

  

 

                                          

PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.    
Lindnerova 3, Praha 8, 180 00  

Tel: +420 777 923 718 

dluhosova@porg.cz 

http://www.porg.cz   



 

 

4. Kritéria výběru 

 

Posuzované oblasti  
1. Sluchové vnímání 18bodů – sluchová analýza, syntéza a diferenciace řeči, sluchová paměť 

2. Zrakové vnímání 18 bodů– zraková analýza, syntéza a diferenciace tvarů, zraková paměť 

3. Grafomotorika 18 bodů – volná kresba, napodobení a doplnění tvarů 

4. Řeč 18 bodů – celkový rozvoj řeči, např. správná výslovnost; jazyková správnost, obsahová 
bohatost a plynulost vyjadřování 

5. Početní představy a orientace 20 bodů – představa množství a počtu, orientace na ploše 

6. Sociální a pracovní dovednosti 20 bodů 

 

Celkem max. 112 bodů 

                                          

 

 

5. Výsledky zápisu  

 

Výsledky zápisu budou v anonymizované podobě (uchazeči budou identifikováni přidělenými 
registračními čísly) zveřejněny 5. 4. 2023 po 18.00 hod. na www.porg.cz a vyvěšeny na vstupních 
dveřích školy pro PORG Brno. 

Výsledky zápisu budou v anonymizované podobě (uchazeči budou identifikováni přidělenými 
registračními čísly) zveřejněny 12.4. 2023 po 18.00 hod. na www.porg.cz a vyvěšeny na vstupních 
dveřích škol pro Nový PORG a PORG Ostrava. 
  

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 3. 4. 2022 od 9.00 do 

12.00 ve škole PORG Brno, nebude-li v konkrétním případě sjednán termín jiný.  
Dne 11.4. 2023 od 9.00 – 11.00 ve škole Nový PORG a PORG Ostrava.  

   

Proti případnému rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu má uchazeč právo se odvolat, a to ve 
lhůtě 15 dnů od obdržení rozhodnutí.  
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.  
  

  

  

    

27. ledna 2023, Praha                                                      

PaedDr. Dagmar Dluhošová  
Ředitelka PORG  
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