SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM
DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh

INFORMACE, KRITÉRIA A OBSAH PŘIJÍMACÍHO
ŘÍZENÍ OBORU 79-42-K/81 GYMNÁZIUM
SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU
3. října 2018
Tento obor vzdělávání s talentovou zkouškou je určen pro absolventy 5. tříd ZŠ ve sportovních
specializacích:
atletika, basketbal, cyklistika (silniční, MTB, cyklokros), judo, moderní gymnastika, sportovní
gymnastika, volejbal
Sportovní příprava je vedena odbornými trenéry, kteří jsou zaměstnanci školy.

Termíny přijímacího řízení
Termín odevzdání přihlášky na Sportovní gymnázium DEZ Ostrava:
nejpozději do 30. 11. 2018
Termíny konání talentové zkoušky:
1. termín: 14. 1. 2019
2. termín: 15. 1. 2019
Z organizačních důvodů upřednostňujeme 1. termín.
Termíny konání jednotně zadávaných testů z jazyka českého a matematiky:
1. termín: 16. 4. 2019
2. termín: 17. 4. 2019
Náhradní termíny konání jednotně zadávaných testů z jazyka českého a matematiky:
1. termín: 13. 5. 2019
2. termín: 14. 5. 2019
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Potvrzení sportovního klubu nebo svazu a závěr o zdravotní způsobilosti
ke vzdělávání
1. Potvrzení sportovního klubu nebo svazu, z něhož je čitelné, v jaké specializaci a kde vykonává
uchazeč sportovní trénink s uvedením konkrétních výsledků v oblastních, krajských, republikových
a mezinárodních soutěžích.
2. Nezbytným předpokladem k absolvování přijímacího řízení do oboru vzdělání 79-42-K/81
Gymnázium se sportovní přípravou je podle § 60a odst. 3 školského zákona
(zákon č. 561/2004 Sb.) závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání žáka.
3. Zdravotní způsobilost potvrdí uchazeči tělovýchovný lékař vždy pouze do přihlášky ke studiu.
4. Pokud uchazeč nemá k termínu odevzdání přihlášky ke studiu „závěr o zdravotní způsobilosti
ke vzdělávání“ doloží jej na kopii přihlášky nejpozději do 11. 1. 2019.

Obsah přijímacího řízení a bodové hodnocení
Talentová zkouška
Hodnocení v talentové zkoušce (souhrnný bodový zisk v pohybových testech) – maximálně 80 bodů
Testy z jazyka českého a matematiky – 50 + 50 bodů (max. 100 bodů)
Prospěch žáka
Hodnotí se celkový prospěch žáka ve 2. pololetí 4. třídy na ZŠ v 5 vybraných předmětech (jazyk český,
1. cizí jazyk, matematika, vlastivěda, tělesná výchova) nebo v předmětech obsahově odpovídajících daným
předmětům v ŠVP – maximálně 20 bodů:
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Průměr mezi hraničními hodnotami je bodován poměrně, tzn. průměr 1,1 = 18 bodů, průměr 1,4
= 12 bodů apod.
Schopnosti prokazující úroveň sportovní výkonnosti
Hodnotí se schopnosti prokazující úroveň sportovní výkonnosti hodnocením komise trenérů (hlavním
podkladem pro hodnocení komise trenérů je příloha přihlášky) – maximálně 20 bodů
V přijímacím řízení může uchazeč získat maximálně 220 bodů.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
20 žáků
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Kritéria pro úspěšné splnění přijímacího řízení
1. Úspěšnost v talentové zkoušce (souhrnný bodový zisk v pohybových testech) dosažením
minimálně 40 bodů.
Při dosažení nižšího počtu bodů z důvodu nesplnění kritéria nemůže být uchazeč zahrnut
do celkového hodnocení v přijímacím řízení na SG Ostrava.
2. V celkovém součtu bodového hodnocení přijímacího řízení musí uchazeč dosáhnout pořadí
odpovídající předpokládanému počtu přijímaných žáků.
Stanovení pořadí uchazečů přijímacího řízení v případě bodové shody:
V případě stejného počtu bodů u více uchazečů v přijímacím řízení obsadí lepší umístění v celkovém pořadí
uchazeč, který má lepší bodové hodnocení:
1. v talentové zkoušce
2. v součtu bodů v testech z českého jazyka a matematiky
3. v hodnocení prospěchu ve 2. pololetí 4. třídy ZŠ v pořadí předmětů matematika, jazyk český,
první cizí jazyk

Obsah talentové zkoušky
Pro specializace moderní a sportovní gymnastika je obsah talentové zkoušky uveden v samostatných
přílohách:
Moderní gymnastika (PDF / 389 kB)
Sportovní gymnastika (PDF / 397 kB)
Pro specializace atletika, basketbal, cyklistika, judo a volejbal společné disciplíny z atletiky
a sportovní gymnastiky:
Atletika
běh na 30 m s náběhem (letmý úsek), hod autově 2 kg medicinbalem, skok daleký z místa, vytrvalostní
běh (6 minut)
Sportovní gymnastika
přeskok přes kozu - roznožka chlapci i dívky, kotoul letmo, kotoul vzad, přemet stranou, váha
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