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Kritéria pro přijímací řízení do pomaturitního studia němčiny pro 

 školní rok 2017/2018 

 

 
1. Přijímací řízení probíhá písemnou formou. Každý uchazeč absolvuje gramatický test, který 

obsahuje vybrané mluvnické jevy v rozsahu učebnic Themen aktuell 1+Themen aktuell 2.  

 

2. Ve školním roce 2017/2018  Gymnázium a Jazyková škola plánuje otevřít 1 třídu 

pomaturitního studia němčiny. 

  

 Zaměření a cíl kurzu : 

Příprava na mezinárodně uznávanou zkoušku Goethe-Zertifikat B1. Příprava na tuto zkoušku 

je garantována všem přijatým studentům. Pokud by většina přijatých studentů dosáhla u 

přijímacího řízení výborných výsledků a v případě zájmu, lze přípravu směřovat také 

k certifikátům vyššího stupně ( Goethe-Zertifikat B2) 

 

 

3. Při přijímacím řízení se také zjišťují učebnice používané studenty při dosavadním studiu 

jazyka, tyto jsou pak pečlivě vyhodnocovány, aby byla zajištěna odpovídající návaznost 

studia. 

 

4. V prvním týdnu měsíce září jsou studenti testováni testem Goethe Institutu Einstufungstest. 

Podle dosažených bodů bude stanovena vstupní znalost, která odpovídá požadavkům 

Evropského referenčního rámce (tyto úrovně jsou A1, A2, B1, B2, C1, C2). Kromě toho je 

testováno písemné vyjadřování, poslech a ústní projev. 

 

5. Gymnázium a Jazyková škola si vyhrazuje právo v případě potřeby upravit tuto nabídku na 

základě stavu poptávky, popř. průměrné až podprůměrné jazykové úrovně zájemců. Vše závisí  

 na počtu zájemců a jejich vstupní jazykové úrovni. Naše škola slibuje pouze reálné cíle. 

 

6. Výukové postupy 

Ve výuce jsou systematicky nacvičovány všechny jazykové dovednosti (porozumění čteným  

a slyšeným textům, písemné vyjadřování, gramatické struktury a ústní projev). 

Naše škola pořádá české státní jazykové zkoušky základní a všeobecné a je jedním 

z licenčních partnerů Goethe Institutu v České republice a pořadatelem zkoušky Goethe 

Zertifikat B1. Posluchačům je garantována kvalitní příprava, o čemž svědčí i vysoký počet 

zájemců o zkoušku Goethe Zertifikat B1, velmi vysoké procento úspěšnosti a výborné 

výsledky, kterých naši studenti u zkoušek dosahují. 
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