
           
 

 
 

 1 

 

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU -  2 .  kolo  p ro  š ko ln í  rok  2018/19  
 

Uchazečům, kteří se rozhodli pro studium na ACGA, se otvírá možnost podání přihlášky do 2. kola.  

Dne 2. 5. 2018 ředitelka školy oficiálně vyhlásila kritéria platná pro přijímací řízení ve 2. kole pro školní rok 2018-19. 

Termín podání přihlášek: 2. – 7. 5. 2018 poštou nebo osobně do 18:00 h.  

Gymnaziální školní vzdělávací program „Worldwide Education“ – celosvětové vzdělávání“ má vynikající úroveň pedagogického sboru včetně kvalifikovaných 

rodilých mluvčí, jehož prioritním cílem je připravit studenty pro studium na vysokých školách a univerzitách v ČR i zahraničí.   

� Jsme prestižní školou vyučující cizí jazyky prostřednictvím rodilých mluvčí.  

� Klademe důraz na individuální přístup a nízký počet žáků ve třídě.  

� Rozvíjíme efektivní týmovou spolupráci. 

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ke vzdělávání pro školní rok 2018-19, z toho v 2. kole:  

Worldwide Education (jazykové zaměření) 72 (tři třídy), 20 uchazečů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Máte jedinečnou možnost stát se studentem prestižního jazykového gymnázia s mezinárodním zázemím a získat kvalitní vzdělání v samém srdci Prahy. 

We make learning fun. Join us on an English adventure! 
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Požadovaná dokumentace – nutno odevzdat do 7. 5. 2018 (do 18:00 hodin): 

1. Přihláška ke vzdělávání (povinnou přílohou k přihlášce je ověřená kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ nebo přímo na přihlášce potvrzený 
prospěch ze základního vzdělávání z posledních dvou ročníků ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) 

2. Dotazník uchazeče 
3. Výpis výsledků didaktických testů (DT) jednotné přijímací zkoušky z ČJL a M, pokud uchazeč konal v 1. kole 
4. Registrační poplatek 500 Kč 

 

� BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY jsou přijímáni uchazeči s průměrem do 1,39, kteří předloží výpis výsledků DT 
z 1. kola (čestné prohlášení u žáků, kteří v 1. kole nekonali jednotnou přijímací zkoušku a studují na 
nižším stupni gymnázia) 

Cizí státní příslušníci a uchazeči studující v 9. třídě ZŠ s průměrem do 1,39, kteří se neúčastnili v 1. kole 
jednotných přijímacích zkoušek, konají školní přijímací zkoušku dle vypsaných kritérií bodu II. 

� Termín konání školní přijímací zkoušky v 2. kole: 18. 5. 2018 (pátek). Pozvánky k vykonání zkoušky 
budou odeslány doporučenou poštou 7. 5. 2018. 

 
 

Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/19 do čtyřletého studia, obor 79-41-K/41, Gymnázium 

Vzdělávací program "Worldwide Education" (jazykové zaměření) 

I. Přijetí bez přijímacích zkoušek: Pořadí přijatých bude stanoveno na základě prospěchu od 1,00. V případě, že by počet uchazečů s průměrem do 1,39 

překročil kapacitu přijímaných žáků v druhém kole, budou uchazeči s průměrem, který převyšuje kapacitu (např. 1,27 – 1,39) konat přijímací zkoušku dle bodu II. 
Uchazeči – cizí státní příslušníci absolvují vždy Motivační pohovor. Hranice úspěšnosti: 35 bodů. 

Kritérium Hodnocení - body Diskvalifikace 

Studijní průměr v 1. a 2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy základní školy (průměr ze všech 
předmětů) nebo 1. a 2. pol. tercie a 1. pol. kvarty (průměr ze všech předmětů) 

Výpis výsledků didaktického testu z ČJ a M (ZŠ žáci) nebo čestné prohlášení (žáci gymnázií) 

Součet tří celkových průměrů:  

1,00 – 1,39 včetně 

V žádném z hodnocených pololetích 
nesmí být známka 4 nebo 5 z 
povinných předmětů ve vzdělávacím 
systému ČR. 

Uchazeči, kteří jsou přijati bez přijímacích zkoušek, konají rozřazovací test z anglického jazyka dne 18. 5. 2018 a v den testování odevzdají 
slohovou etudu. 
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II. Přijetí na základě přijímací zkoušky (povinné splnění jednotlivých kritérií, na celkovém hodnocení se podílí 100 %, max. v součtu 350 bodů)                                             

Termín konání: 18. 5. 2018 (pátek) 

Kritérium Hodnocení - body Diskvalifikace 

Celkový studijní průměr v 1. a 2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy základní 

školy (průměr ze všech povinných předmětů) nebo 

Celkový studijní průměr v 1. a 2. pol. tercie a 1. pol. kvarty (průměr ze všech 
povinných předmětů) 

Průměr: 1,0 – 1,49: 30 bodů 

Průměr 1,5 – 1,59: 25 bodů 

Průměr: 1,6 – 1,69: 20 bodů 

Průměr 1,7 – 1,79: 15 bodů 

Průměr 1,8 – 1,99: 5 bodů 

Průměr 2,00 a více: 0 bodů 

V žádném z hodnocených pololetích nesmí být 
známka 4 nebo 5 z povinných předmětů ve 
vzdělávacím systému ČR. 

Odevzdání slohové etudy 5 bodů 0 bodů = neodevzdání v požadovaném termínu či 
nesplnění kritérií  = zadání a hodnocení 4 a 5 
(téma/obsah, stylistika, pravopis, rozsah)  

Účast na rozřazovacím testu z anglického jazyka  

Části zkoušky: A. Porozumění slyšenému textu, B. Gramatika, C. Písemné 
odpovědi na otázky, D. Pohovor v angličtině (diskuse nad vypracovanými 
otázkami) 

5 bodů 0 bodů: neúčast či neabsolvování některé části 
zkoušky 

Motivační pohovor v ČJ je zaměřen na zjištění všeobecné způsobilosti 

žáka ke studiu. Rozhovor se nezaměřuje tolik na znalosti, jako spíše na názory 
a postoje žáka, jeho motivaci ke studiu a důvody  jeho výběru. Bonifikace za 
předmětové olympiády a jiné významné soutěže/účasti. 

Povinné pro uchazeče s průměrem 1,4 a více a pro cizí státní příslušníky  

60 bodů 

 

 

Hranice úspěšnosti: 35 bodů 

Písemná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury Sloh 100 bodů (váha 30%) 

Porozumění 27 bodů (30%) 

Literatura 42 bodů (20%) 

Pravopis & gramatika 81 bodů (20%) 

Celkový počet bodů nesmí klesnout pod 100, 
přičemž musí být vyplněné všechny části zkoušky 
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Pořadí přijatých uchazečů  
Uchazeč úspěšně vykonal přijímací zkoušku, jestliže se účastnil všech kritérií a splnil požadovaný minimální počet bodů. Na základě vyhodnocení všech kritérií uchazečů, kteří 
úspěšně vykonali přijímací zkoušku, bude sestaveno konečné pořadí uchazečů podle celkového součtu dosažených bodů. Celkový maximální možný bodový zisk v přijímacím 
řízení: 350 bodů u programu „Worldwide Education“.   
Podle tohoto pořadí rozhodne ředitel školy o přijetí uchazeče ke vzdělávání. V případě, že v konečném pořadí dojde ke shodě v počtu dosažených bodů u více uchazečů, bude 
pro přijetí ke vzdělávání dána přednost uchazeči, který získal vyšší součet bodů v přijímací zkoušce z motivačního pohovoru.   
Kritéria celkového hodnocení přijímacího řízení v 2. kole 

� 100% výsledek školní přijímací zkoušky včetně prospěchu z předchozího vzdělávání (poslední dva školní roky) 

 

Výsledek přijímacího řízení:  
Rozhodnutí o přijetí bude vydáno 9. 5. 2018 uchazečům, kteří jsou přijati bez zkoušek. 
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn 21. 5. 2018 na webových stránkách školy a na nástěnce ve škole v 2. patře.  
 

Další informace 
Informace pro uchazeče – cizí státní příslušníky: 

Na základě zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 20, odstavec 4 se osobám, které nejsou státními 
příslušníky České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, při přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole promíjí na žádost přijímací zkouška z českého 
jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání těchto osob v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Způsob hodnocení: bodové, 
s uvedením počtu chyb, slovní apod., komisionální ústní zkouška, max. 50 bodů, hranice úspěšnosti 20 bodů. 
 
Žáci se specifickými poruchami učení (SPU) 
Pokud je uchazeč s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení v péči pedagogicko-psychologické poradny, může tuto skutečnost doložit potvrzením odborného pracoviště 
ne starším než 2 roky. 
 

Postup po přijetí: bod 1-3 se zpravidla provádí ve stejný den. 

1. Převzetí rozhodnutí o přijetí - osobní předání 
2. Odevzdání zápisového lístku = potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu 
3. Uzavření smlouvy o studiu 
4. Úhrada školného 
 

Zápisový lístek 
Zápisový lístek s údaji identifikujícími uchazeče vydává uchazeči, který je žákem základní školy, tato základní škola. Ostatním uchazečům nebo zákonnému zástupci nezletilého 
uchazeče, který se nevzdělává v základní škole vydává zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče na základě ověření jeho totožnosti (realizováno 
prostřednictvím základních škol), nebo jej uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče na základě písemné žádosti krajský úřad zasílá prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou.  
Uchazeč je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení předložit vyplněný a podepsaný zápisový lístek řediteli střední školy. 
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Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout 
jiného uchazeče. VZETÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU ZPĚT SE RUŠÍ. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. V případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole,  
kde byl přijat na základě odvolání, podá uchazeč nebo zákonný zástupce řediteli školy, kde již odevzdal zápisový lístek, písemnou žádost o jeho vrácení s přiloženým 
rozhodnutím o přijetí na základě odvolání. 

 
Rozhodnutí o nepřijetí 
Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu odesílá ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků poštou „do vlastních rukou“. Nepřijatí uchazeči a jejich zákonní zástupci 
mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“) v úterý 22. 5. 2018 mezi 18 – 19 hodinou v kanceláři školy. 

Odvolání proti nepřijetí 
Proti rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho oznámení k příslušnému krajskému úřadu (Magistrát hlavního města Prahy), a to podáním učiněným u 
ředitele školy, který rozhodnutí vydal. 

 
Uchazeči o studium – vzdělání ve škole mimo území ČR 
U uchazeče s cizím nebo českým státním občanstvím, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR a požádal o prominutí konání přijímací zkoušky z českého jazyka se 
způsobilost vzdělávat se v českém jazyce ověří formou rozhovoru (komisionální zkouška, max. 75 bodů, min. 25 bodů), kdy na základě výsledku rozhovoru bude rozhodnuto o 
přijetí (nepřijetí). Nutno podat žádost o prominutí zkoušky z ČJ. 
Uchazeči, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, přiloží k přihlášce dle vyhlášky 671/04 Sb. § 1 odst. 1:  

• doklad o splnění povinné školní docházky v případě uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou,  

• osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou, 

• v případě dokladů vyhotovených v jiném než českém nebo slovenském jazyce přiloží uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka, 

• nejpozději k datu nástupu ke studiu předloží povolení k pobytu na území České republiky a k datu nástupu ke studiu doklad o pojištění, 

• zápisový lístek obdrží na základě žádosti na krajském úřadu dle místa trvalého bydliště, nebo dle sídla školy, kam se uchazeč hlásí. 

 

Kontaktní údaje 
o Anglicko-české gymnázium AMAZON 
o Rytířská 10, 110 00 Praha 1 
o Tel. 731 013 003, 731 007 800 
o E-mail:  info@acga.cz 
o www.gymnazium-amazon.cz 

 

Termín osobní konzultace je nutné domluvit telefonicky 731 007 800 nebo 731 013 003 v předstihu. 


