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Přijímací rozhovor pro žáky, kteří nekonají jednotnou přijímací 

zkoušku z cizího jazyka 

Školní rok 2022/23 

 

Přijímací rozhovor na Gymnázium Teplice proběhne dle rozpisu, který uchazeči obdrží spolu 

s pozvánkou k přijímací zkoušce. Pozvánku zasíláme zákonnému zástupci mailem nejpozději 

14 dnů před konáním zkoušky. 

Výsledek rozhovoru se nehodnotí body ani známkou, hodnotí se slovy uspěl/neuspěl. 

Podmínkou pro přijetí na GT je, aby žáky u rozhovoru uspěl a prokázal, zda má předpoklady 

rozvíjet svůj studijní potenciál a zda je připraven zvládnout studium na naší škole.  

 

Zkouška trvá max. 15 min. a před zkouškou má žák 15 minut na přípravu. Zkouška je 

komisionální a je o ní pořízen písemný záznam. Výsledek zkoušky se žák dozví bezprostředně 

po konání zkoušky. 

 

Rozhovor je rozdělen na dvě části. 

První část je zaměřena na informace o žákovi. Učitel se žáka ptá na obecné 

otázky, při zkoušce si učitel  vybere 3 - 5 otázek z následujícího seznamu.  

1. Odkud jste, kolik vám je let?  

2. Kde jste se narodil/a?  

3. Kde bydlíte?  

4. Jak dlouho jste v České republice?  

5. Máte v České republice nějakého kamaráda? A můžete nám o něm něco říci?  
6. Jaký jazyk se chcete učit a proč?  

7. Jak dlouho studujete češtinu?  

8. Mluvíte česky jen ve škole? Máte nějakého českého kamaráda, se kterým mluvíte 
česky?  

9. Chodil/a jste i na kurz mimo školu?  

10. Do jaké české školy jste chodil/a? / Na jaké české škole jste studoval/a?  

11. Který předmět máte/nemáte rád/a? A proč?  

12. Proč chcete studovat na naší škole?  

13. Co chcete dělat? / Jakou profesi chcete dělat?  
14. Co děláte ve volném čase? O víkendu?  

15. Děláte nějaký sport? Malujete? Hrajete na nějaký hudební nástroj? (na klavír, na 
kytaru)  

 

http://www.gymtce.cz/


 

 

Druhá část je samostatný projev žáka. Žák si předem připraví krátkou prezentaci 

na jedno z deseti uvedených témat.  

Cílem není připravit si prezentaci v PowerPointu či jiném softwaru, ale jedná se jen souvislý 

projev na dané téma. Samostatný projev je časově omezen – max. 3 minuty. Během 

prezentace mohou učitelé klást dodatečné otázky. 

 

Seznam témat: 

 

1. Můj volný čas 

2. Můj kamarád/moje kamarádka 

3. Moje rodina 

4. Moje nejhezčí dovolená/prázdniny 

5. Moje oblíbené jídlo  

6. Moje budoucnost (co bych chtěl/a studovat a jakou práci bych chtěl/a dělat) 

7. Moje oblíbená kniha 

8. Můj oblíbený film 

9. Můj oblíbený zpěvák/zpěvačka, moje oblíbená kapela 

10. Můj běžný den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Teplicích 12. ledna 2023     Zdeněk Bergman, ředitel školy 


