SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56
nabízí pro školní rok 2022/2023
sportovně nadaným žákům skloubení studia gymnázia a sportu
v oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) - čtyřleté gymnázium
(pro uchazeče z 9. tříd ZŠ)
Den otevřených dveří - 14. 12. 2021 - 15:30 H - dle epidemiologické situace
v oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) - osmileté gymnázium
- doplnění do vyššího ročníku dle § 63 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) ve znění
pozdějších předpisů na uvolněná místa do Kvinty – (pro uchazeče z Kvart osmiletých gymnázií
a Sekund šestiletých gymnázií)
Den otevřených dveří - 14. 12. 2021 - 15:30 H - dle epidemiologické situace
v oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) - osmileté gymnázium
(pro uchazeče z 5. tříd ZŠ)
Den otevřených dveří - 15. 12. 2021 - 15:30 H - dle epidemiologické situace

HTTP://WWW.SGPILSEN.CZ

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM SE PŘEDSTAVUJE

Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji.
SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM NABÍZÍ



sportovně nadaným žákům skloubení studia gymnázia a aktivní sportovní činnosti



kvalitní přípravu ke studiu vysoké školy libovolného zaměření



studium dvou cizích jazyků (angličtiny + němčiny, angličtiny + ruštiny, angličtiny +
španělštiny)




účast v předmětových soutěžích
tematické exkurze v ČR a v zahraničí



účelné vybavení školy včetně IT, během dne možnost využití studovny, žákovské knihovny
a internetu s možností připojení na wifi školy



svačiny ve školní prodejně občerstvení



obědy ve školní jídelně



ubytování na domově mládeže s celodenním stravováním.
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79-41-K/41 GYMNÁZIUM
VŠECHNY DRUHY SPORTU, ČTYŘLETÉ STUDIUM
OBOR JE URČEN PRO



žáky 9. ročníku ZŠ.

Pro školní rok 2022/2023 otevíráme 1 třídu.
Vyučujeme podle ŠVP „Sportovní gymnázium - vstupní brána na vysokou školu“ vytvořeného
v souladu s RVP pro gymnázia se systémem povinně volitelných předmětů (viz Učební plán).

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14. 12. 2021 - 15:30 H - dle epidemiologické situace

VÝHODY STUDIA
Souběžně s individuální sportovní činností žáků ve sportovních klubech se škola podílí na rozvoji
jejich pohybového nadání v rámci předmětu tělesná výchova v rozsahu 4 hodiny týdně (gymnastika,
atletika, sportovní hry, nové netradiční sporty). V 1. ročníku probíhá výuka plavání formou
půlročního kurzu plavání v rámci výuky tělesné výchovy. Sportovní kluby zabezpečují svými
trenéry a ve svých zařízeních v odpoledních hodinách speciální sportovní přípravu.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Do 1. 3. 2022 uchazeč odevzdá ředitelce sportovního gymnázia:
 přihlášku ke studiu (růžový tiskopis) potvrzenou praktickým lékařem pro děti a dorost
(není vyžadována prohlídka sportovním lékařem).
Uchazeč na přihlášku ke studiu uvede:
 obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium
 sport, kterému se věnuje (uvést do oboru vzdělávání)
 hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků (1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí
9. ročníku).
 termín, který den se účastní pohybových testů.
Přihláška ke studiu je ke stažení na http://www.sgpilsen.cz/ nebo k dispozici v sekretariátu
školy. Na přihlášce ke studiu jsou některé údaje již předvyplněné. Barevné rozlišení není
podmínkou, přihlášku lze podat i v černobílé verzi. V případě stažení přihlášky (ve formátu
s příponou .xlsx nebo .pdf) je možné přihlášku vyplnit na PC a vytisknout. Lze ji vyplnit i ručně.
Po obdržení přihlášky ke studiu sportovní gymnázium zašle vlastní sportovní dotazník, na němž
uchazeč doloží potvrzení sportovního klubu o aktivní sportovní činnosti. Sportovní dotazník
odevzdá při pohybových testech.

TERMÍNY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Z ČJ A M (termín je dán pořadím školy uvedeném na
přihlášce ke studiu)
12. 4. 2022 - 1. termín
13. 4. 2022 - 2. termín
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Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M
(pouze ze zdravotních důvodů, uchazeč doloží potvrzení lékařem)
10. 5. 2022 - 1. termín
11. 5. 2022 - 2. termín

POHYBOVÉ TESTY
12. 4. 2022 - 1. termín
20. 4. 2022 - 2. termín
Náhradní termín pohybových testů (pouze ze zdravotních důvodů, uchazeč doloží potvrzení
lékařem) 5. 5. 2022.
Jednotnou přijímací zkoušku formou písemného testu z ČJ a písemného testu z M a pohybové testy
konají všichni uchazeči.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium
Počet otevíraných tříd: 1
Nejvyšší stanovený počet: 30 žáků
Kritéria přijímacího řízení a procentuální započtení jednotlivých částí přijímacích zkoušek:
 hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků (1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí
9. ročníku) – 20%
 výsledek jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M – 60%
 výsledek pohybových testů – 20%.
Další požadavky pro přijetí:
 zdravotní způsobilost ke vzdělávání
(potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost na přihlášce ke studiu)
 potvrzení sportovního klubu o aktivní sportovní činnosti
(formulář „Sportovní dotazník“ zašle uchazeči sportovní gymnázium po obdržení přihlášky
ke studiu. Sportovní dotazník uchazeč odevzdá při pohybových testech)
 splnění povinné školní docházky doložené příslušným vysvědčením (bude předloženo při
zahájení studia).
U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí, se postupuje podle §20, odst. 4, zákona č.
561/2004 Sb. (školského zákona).
Disciplíny a orientační rozmezí bodového hodnocení pohybových testů
Chlapci - věk 15 let
běh 50 m

dálka z místa

shyb nadhmatem

1 bod - 8.9 s

1 bod - 174 cm

3 body - 1

9 bodů - 6.7 s

9 bodů - 249 cm

9 bodů - 12 a více

leh - sed 1 min

12 minutový běh

koordinační test

1 bod - 28

1 bod - 1860 m

9 bodů - 58

9 bodů - 3190 m

Dívky - věk 15 let
běh 50 m

dálka z místa

výdrž – shyb nadhmatem

1 bod - 9.8 s

1 bod - 141 cm

2 body – 1.0 s

9 bodů - 7.2 s

9 bodů - 214 cm

9 bodů - 40.1 s

leh - sed 1min

12 minutový běh

koordinační test

1 bod - 20

1 bod - 1540 m

9 bodů - 51

9 bodů - 2620 m
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DALŠÍ SDĚLENÍ
Přijímací komise rozhoduje o konečném přijetí či nepřijetí.
Proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí lze podat odvolání k odvolacímu orgánu.
Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení: 2 žáci.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého
uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání,
a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek je platný pro
školní rok, pro který je uchazeč přijímán.
Další kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium může být vyhlášeno až
podle naplnění předpokládaného počtu žáků v prvním kole.
Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání.

UČEBNÍ PLÁN
OBOR VZDĚLÁNÍ 79-41- K/41 GYMNÁZIUM
Výuka 1. - 4. ročníku (1. B - 4. B) probíhá dle ŠVP vytvořeného v souladu s RVP pro G.
Český jazyk
Anglický jazyk
Cizí jazyk II.
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika
Estetická výchova
Tělesná výchova
1. volitelný předmět
2. volitelný předmět
3. volitelný předmět
Celkem obor 79-41-K/41:
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
1. vol.předmět (2. - 4. ročník)
Teorie sportovní přípravy
Konverzace v anglickém jazyce
Německý jazyk (3.cizí jazyk)
Ruský jazyk (3.cizí jazyk)
Španělský jazyk (3.cizí jazyk)
Deskriptivní geometrie
Cvičení z matematiky

1.
3
3
4
1
2
2
4
2
2
2
2
2**
4
0
0
0
29+4

2.
3
3
4
1
2
1
3
2
2
2
2
2**
4
2
0
0
29+4

3.
3
3
3
2
2
2
3
3
2
2
0
0
4
2
2
0
29+4

2. vol.předmět (3. - 4. ročník)
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Konverzace v ruském jazyce
Konverzace ve španělském jazyce
Seminář z matematiky
Cvičení z psychologie a sociologie
Cvičení z fyziky a chemie
Deskriptivní geometrie
Programování

4.
3
4
3
2
2
2
4
2*
2*
2
0
0
4
2
2
2
30+4

3. vol.předmět (4. ročník)
Seminář z matematiky plus
Seminář z biologie
Seminář ze zeměpisu
Seminář z dějepisu
Společenskovědní seminář
Literární seminář
Seminář z fyziky
Seminář z chemie
Seminář z chemie a biologie
Seminář z německého jazyka

Poznámka:
* předměty Fyzika a Chemie jsou ve čtvrtém ročníku povinně volitelné; žáci si volí pouze jeden z nich
**v předmětu Estetická výchova je možnost volby; žáci si volí Hudební výchovu nebo Výtvarnou výchovu
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PŘÍPRAVNÝ KURZ K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z ČJ A M
Přípravný kurz k jednotné přijímací zkoušce z ČJ a M pro naše budoucí žáky čtyřletého a
osmiletého gymnázia pořádá Sportovní gymnázium Plzeň ve spolupráci se vzdělávací agenturou
TRIGON CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, s. r. o.
Výuka bude probíhat v učebnách Sportovního gymnázia Plzeň, Vejprnická 56.
Termíny pro čtyřleté gymnázium (pro žáky 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázia):
Kurz začíná ve středu 19. 1. 2022(ČJ i M) a dále se koná ve dnech 2. 2. 2022(M), 16. 2. 2022(ČJ),
23. 2. 2022(M), 2. 3. 2022(ČJ), 9. 3. 2022(M), 16. 3. 2022(ČJ), 23. 3. 2022(M) a 30. 3. 2022(ČJ),
vždy od 15:15 do 16:45 h.
Přihláška do kurzu a platba kurzovného Kč 1550,- bude provedena elektronicky
prostřednictvím agentury TRIGON CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, s.r.o., Koterovská 16,
Plzeň.
(podrobnější informace také na webu školy)
Odkaz pro přihlášení:
E-mail:
Web:
Telefon:

https://trigon-cz.cz/kurzy-a-rekvalifikace/pripravne-kurzy
trigon@trigon-cz.cz
https://trigon-cz.cz
776 031 912, 377 440 447

INFORMACE O STUDIU
Ředitelka gymnázia
Zástupce ředitelky (všeobecné předměty)
Zástupce ředitelky (sportovní příprava a TV)
Výchovná poradkyně

Mgr. Milena Majerová
Mgr. Hana Svášková
Mgr. Lukáš Lintimer
Mgr. Radomíra Vosejpková

KONTAKT
Adresa školy: Sportovní gymnázium Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň
Telefon:
378 605 711 (ústředna)
E-mail:
posta@sgpilsen.cz
http://www.sgpilsen.cz
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