
 

 

 

OBOR 79-41-K/41 GYMNÁZIUM  

 

Čtyřleté studium – podrobné informace 
 
K čtyřletému studiu jsou přijímáni žáci po absolvování 9. třídy ZŠ. Přijímací zkoušky se konají 

formou testů z matematiky a českého jazyka podle ustanovení školského zákona. Testy budou 

vytvořeny státní příspěvkovou organizací CERMAT, kterou řídí MŠMT.  

 

Při hodnocení výsledků přijímacího řízení bude postupováno takto: 

1. Test z českého jazyka – váha 30 % 

2. Test z matematiky – váha 30 % 

3. Hodnocení výsledků vzdělávání na ZŠ – váha 30 % 

a) 1. pololetí 8. třída 

b) 1. pololetí 9. třída 

4. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy (doklady o dalších 

aktivitách) – váha 10%  

 

Celkové pořadí uchazečů je dáno součtem bodů dosažených ve všech kritériích.  

Ředitel školy stanoví minimální bodovou hranici pro přijetí.  

 

Uchazeči na přihlášku vyznačí pracoviště (MOST, BÍLINA), na které se hlásí, popř. do poznámky 

uvedou „pracoviště nerozhoduje“. 

Žáci studují od 1. ročníku dva cizí jazyky. Ve vyšších ročnících si vybírají z široké nabídky 

volitelných předmětů. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Společný svět.“ 

 

Podrobné informace o škole a studiu budou poskytovány při Dni otevřených dveří, který proběhne 

17. 2. 2021 od 16:00 do 18:00 v historické budově Gymnázia Čsl. armády 1530 a na pracovišti v 

Bílině. 

 

Aktuální informace o škole a přijímacím řízení též můžete získat na našich webových stránkách: 

www.gymmost.cz , případně na www.gymbilina.cz. 

 

 

Uchazeči o přijetí do čtyřletého studia podávají přihlášky řediteli střední školy do 1. 3. 2021.  

 

Přijímací zkoušky proběhnou ve dnech 12. 4. 2021 resp. 13. 4. 2021 (náhradní termíny 12. 5. a 

13. 5. 2021). 

Žádáme všechny uchazeče, aby v zájmu organizace přijímacího řízení zvolili první termín přijímací 

zkoušky – 12. 4. 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://posta.gymmost.cz/owa/redir.aspx?C=f2668e328e3a41199818d4789ac31115&URL=http%3a%2f%2fwww.schoolnet.cz%2fgymnazium
http://www.gymbilina.cz/


Náležitosti přihlášky:  

1. Správný, úplný název a adresa školy 

Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace 

Čsl. armády 1530 

434 01 Most 

Pracoviště Most, resp. Bílina, nebo pracoviště nerozhoduje 

 

2. Kontakt na zákonného zástupce, jméno, příjmení, datum narození zákonného 

zástupce, podpis uchazeče i zákonného zástupce 

      

3. Doklady osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče  

 umístění v soutěžích, alespoň okresního významu, reference dosvědčující výrazně lepší 

předpoklady pro některý profilový vzdělávací předmět gymnázia, nebo jakákoliv další 

skutečnost, prokazující výjimečnost uchazeče 
 

Učební plán pro čtyřleté studium – ŠVP „SPOLEČNÝ SVĚT“ 

Předmět 1. 2.  3.  4.  celkem 

kvinta sexta septima oktáva 

Český jazyk 4 3 4 5 16 

Cizí jazyk 1  4 4 3 4 15 

Cizí jazyk 2 3 3 4 4 14 

Matematika a její aplikace 4 4 3 4 15 

Fyzika 2 2 2   6 

Chemie 2 2 2   6 

Biologie 2 2 2   6 

Zeměpis 2 2 2   6 

Laboratorní cvičení   1       

Základy společenských věd 2 2 3 2 9 

Dějepis 2 2 2   6 

Hudební obor/ výtvarný obor 2 2     4 

Tělesná výchova  2 2 2 2 8 

Informatika a informační a komunikační 

technologie 

2 2    4 

Volitelné předměty     4 13 17 

Celkem 33 33 33 33 132 

 


