
 

 

 
Pokyny ke školní přijímací zkoušce na AG  

 

 
Abychom se vyhnuli možným nedorozuměním, žádáme zákonné zástupce, aby ještě před zkouškami 
podepsali zvláštní list nadepsaný „Informace o AG“ a potvrdili tak, že berou na vědomí některé 
zvláštnosti církevní školy. 
 

čtvrtek 4. června / pátek 5. června 2020 – školní přijímací zkouška 
 

 Každý uchazeč s sebou přinese průkaz totožnosti (průkazku MHD, pas apod.), spolehlivé psací 
potřeby, podepsanou „Informaci o AG“, tři podepsané výtisky „Smlouvy o poskytnutí vzdělávání 
za úplatu“ a 300,- Kč na administrativní poplatek.  

 Všichni jsou povinni dodržovat pokyny k ochraně zdraví. 
 Uchazeči se nebudou přezouvat a nesmějí v budově používat mobilní telefony.  
 Ve vestibulu bude připravena informační tabule a služba. 
 

8.20 – 8.40 prezence ve třídách: každý se prokáže osobním dokladem, předá, podepsanou 

„Informaci o AG“, tři podepsané výtisky „Smlouvy o poskytnutí vzdělávání za úplatu“ 

a přesně připravenou částku 300,- Kč na administrativní poplatek a obdrží registrační 

číslo 

8.45 – 9.10  první zkouška: český jazyk – diktát (celkový maximální počet bodů – 25) 

9.20 – 9.45 druhá zkouška: všeobecný přehled (celkový maximální počet bodů – 25) 

 

Po vypršení času zkoušky uchazeči bez prodlení odcházejí mimo budovu školy. 

 

_______________________________________________________________ 

Pokyny k jednotné státní přijímací zkoušce (JPZ) 

 

Každý uchazeč koná JPZ na té škole, kterou napsal do přihlášky jako první. Zda je touto školu AG, 
poznáte podle toho, co je uvedeno v pozvánce. Na všech školách tedy proběhne: 

úterý 9. června – státní přijímací zkouška 
 

 Podrobné pokyny najdete v samostané pozvánce, doporučujeme jejich důkladné přečtení, včetně 
informací o hodnocení úloh. 

 Byl navýšen časový limit u matematiky na 85 minut, u českého jazyka na 70 minut. 
 Povolenými pomůckami jsou pouze psací a rýsovací potřeby. 
 Výsledky této zkoušky budou poskytnuty i druhé škole, na kterou se uchazeč hlásil. 

 

  



 

 

Pokyny k ochraně zdraví při konání přijímacích zkoušek 

Příchod ke škole a pohyb před školou  

 Uchazeči přicházejí do školy od 8:00, nejpozději v 8:20  
 Uchazeči z rizikových skupin (viz níže) mohou přicházet již od 7:40, v učebně si sedají do řady 

k oknu. Po skončení zkoušky odcházejí jako poslední a minimalizují kontakt s ostatními. 
 Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 
 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  
 Uchazeči odevzdají při příchodu do školy čestné prohlášení (viz příloha). Nikdo s příznaky 

infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená 
tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), 
nesmí do školy vstoupit.  

V budově školy 

 Všichni uchazeči, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky. 
 Každý žák se pohybuje pouze v patře, kde koná zkoušku (s výjimkou dívek ve 2. patře, které 

mohou na WC do 3. patra). 
 Před opuštěním třídy si všichni uchazeči na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. 
 Ve škole je k dispozici voda, mýdlo a dezinfekce na ruce ve třídách i na toaletách, všichni jsou 

povinni ve zvýšené míře dbát na osobní hygienu. 
 Při přestávce mezi testy je třeba zdržovat se pokud možno ve třídě a dbát na dodržení rozestupů 

nejméně 1,5 m. 

Ve třídě 

 Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce, doporučuje se i předchozí 
důkladné umytí rukou.  

 Uchazeči sedí po jednom v lavici; uchazeči z rizikových skupin sedí co nejdále od dveří a pokud 
možno u oken.  

 Po dobu, kdy jsou uchazeči usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu 
nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.  

 Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá 
svou roušku do sáčku.  

 Ve třídě je možné jíst a pít vlastní potraviny a nápoje. Při stravování je nutné dodržet stanovené 
rozestupy a dodržovat hygienická pravidla. 

Osoby s rizikovými faktory  

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  
 Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  
 Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) 

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  
 Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, 

např. hypertenze.  
 Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  

b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.  
 Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).  
 Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  
 Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin 

(dialýza).  
 Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše, nebo 
pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 



 

 

 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

Jméno a příjmení uchazeče:  

datum narození:  

trvale bytem:  

Prohlašuji, že se u výše uvedeného uchazeče neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily 
příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu 
apod.).  

Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory.  

V Praze dne     Podpis zákonného zástupce: 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––  zde odstřihněte–––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

Jméno a příjmení uchazeče:  

datum narození:  

trvale bytem:  

Prohlašuji, že se u výše uvedeného uchazeče neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily 
příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu 
apod.).  

Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory.  

V Praze dne     Podpis zákonného zástupce: 

  

školní přijímací zkouška 

státní přijímací zkouška 



 

 

Informace o AG 
 
 
Vážení uchazeči a zákonní zástupci, 
 
máte zájem o studium na Arcibiskupském gymnáziu, tedy na církevní škole zřízené Arcibiskupstvím pražským. 
Proto vás asi nepřekvapí, že zdejší učitelé i žáci jsou z velké části věřící křesťané. Duchovní aktivity, které 
škola organizuje a které jsou přirozenou součástí jejího života, jsou zásadně pojímány a organizovány tak, aby 
se o účasti mohl každý svobodně rozhodnout. Některé bohoslužby (začátek a konec školního roku, předávání 
maturitních vysvědčení) rámují naši školní činnost, proto je účast na nich žádoucí. 
S právem uchovat si odlišné osobní přesvědčení spojujeme na druhé straně výzvu k respektování zvláštností 
výchovného prostředí církevní školy. Od všech budoucích žáků očekáváme tolerantní postoj ke křesťanství 
a jeho tradičním hodnotám. 
Z postojů, které zastáváme, vyplývá rovněž uměřenost v oblékání, celkové úpravě zevnějšku i vystupování 
všech, kdo ke škole patří. 
 
 
V Praze dne 14. 5. 2020 
 

PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek 
ředitel Arcibiskupského gymnázia 

 

Bereme výše uvedený text na vědomí. 

 

Datum: 
 
Podpis uchazeče:      Podpis zákonného zástupce: 
          

 

Zakroužkujte prosím své odpovědi:      

1) Jsem v angličtině začátečník?  ANO – NE 
 
2) Jako druhý povinný cizí jazyk, který bych se chtěl učit vedle angličtiny od primy až do oktávy, volím (očíslujte 

jazyky 1., 2., 3. podle pořadí volby). Budeme se snažit vašemu pořadí volby vyhovět. 

 NĚMČINU  FRANCOUZŠTINU  ŠPANĚLŠTINU 

3) Jsem v uvedených jazycích začátečník? 

 ANO – NE   ANO – NE   ANO – NE 

5) Souhlasím se zveřejňováním školních fotografií žáka, záznamů jeho školních vystoupení a školních prací 
(včetně výtvarných děl žákem označených) ve školní Ročence, ve výroční zprávě, případně v dalších 
propagačních materiálech školy, na školním webu a na nástěnkách umístěných v budově školy, a to bez 
označení nebo s uvedením pouze jména a příjmení žáka a ročníku (přičemž na webových stránkách školy 
nebude žák vůbec označen); tím se nevzdávám práva požadovat bezodkladné zablokování či odstranění 
informace, fotografie či záznamu týkajících se osoby žáka, které zveřejňovat nechce, ani práva udělený 
souhlas v souladu s právními předpisy odvolat. 
           ANO – NE 
 
Datum: 
 
Podpis uchazeče:      Podpis zákonného zástupce: 
  

   



 

 

 

Kritéria přijímacího řízení na Arcibiskupské gymnázium v roce 2020 
Na základě přijímacího řízení v roce 2020 bude přijato ke studiu na Arcibiskupském gymnáziu 
nejvýše 64 žáků, do oboru (osmileté) gymnázium, denní studium, kód 79-41-K/81. 

Součástí přijímacího řízení na AG je  

a) jednotná státní přijímací zkouška  

b) školní přijímací zkouška. 

Jednotná státní přijímací zkouška 

Státní přijímací zkouška se bude skládat ze dvou písemných testů: z matematiky a z českého jazyka 
a literatury. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut, test z matematiky 85 minut. Z každého 
testu může uchazeč získat do přijímacího řízení na AG nejvýš 50 bodů, součtem z obou testů 
maximálně 100 bodů. 

Školní přijímací zkouška  

Školní přijímací zkouška se bude skládat z diktátu z českého jazyka (25 minut) a testu všeobecného 
přehledu (25 minut). Za diktát může uchazeč získat do přijímacího řízení na AG nejvýš 25 bodů, za 
test všeobecného přehledu nejvýš 25 bodů, celkem tedy z obou testů maximálně 50 bodů.  

- pravopisné jevy v diktátu vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro 1. stupeň 
ZŠ; z maxima 25 bodů se odečítá 1 bod za každou hrubou chybu (v testovaném pravopisném 
jevu), 1 bod za každé 3 drobné chyby 

- veškeré otázky všeobecného testu vycházejí z RVP pro 1. stupeň ZŠ; za správnou odpověď 
na každou z 25 otázek je přidělen 1 bod 

Bodový zisk 

Za písemné testy jednotné státní a školní přijímací zkoušky je tak možno získat maximálně 150 bodů 
(státní matematika 50, státní český jazyk 50, školní diktát 25, školní všeobecný přehled 25 bodů). 

Vedle bodů z písemných testů může uchazeč v přijímacím řízení na AG získat ještě nejvýš 10 bodů 
za hodnocení na vysvědčeních ze základní školy a na základě skutečností, které osvědčují vhodné 
schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.  

- Za vysvědčení z 2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy bude každému přidělen 1 bod za 
každou jedničku z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky, celkem maximálně tedy 
6 bodů. Za každé vítězství až třetí místo v soutěži vyhlašované MŠMT (vyhlášení soutěží, typ 
A, odst. 1.1.1 minimálně obvodní/okresní kolo, nebo odst. 1.1.2 minimálně krajské kolo, 
ocenění získané ve 4. a 5. třídě) bude přidělen 1 bod, maximálně však celkem 4 body. 

Celkem může uchazeč získat v průběhu přijímacího řízení na AG nejvýš 160 bodů, maximálně 
100 bodů za jednotnou státní přijímací zkoušku (50 bodů za matematiku a 50 bodů za český jazyk) 
a maximálně 50 bodů za školní přijímací zkoušku (25 bodů diktát, 25 bodů všeobecný přehled) 
a maximálně 10 bodů za prospěch a soutěže.  

  



 

 

Výsledné pořadí 

Po řádném termínu jednotné státní a školní přijímací zkoušky chceme přijmout 64 nejlepších 
uchazečů. V důsledku platnosti následujících pravidel však tento počet může být i nižší: 

1. Pokud se vyskytnou uchazeči, kteří se z vážných důvodů k přijímací zkoušce v řádném termínu 
nedostaví a svou neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu 
stanoveném pro přijímací zkoušku, sníží se počet přijímaných uchazečů na 64 minus omluvení. 
Omluveným uchazečům bude určen náhradní termín pro vykonání školní přijímací zkoušky, 
resp. státní přijímací zkoušky. 

2. Na základě zkoušky v náhradním termínu může být přijat jen ten uchazeč, který získá víc bodů 
než nejlepší uchazeč nepřijatý v řádném termínu. 

3. Přijmout lze jen uchazeče, který splní podmínky přijímacího řízení: dosáhne aspoň 50 bodů ze 
100 možných z jednotné státní přijímací zkoušky a současně aspoň 25 bodů z 50 možných 
bodů ze školní přijímací zkoušky. 

Po řádných a případných náhradních termínech přijímacích zkoušek tak bude přijato v závislosti na 
konkrétních okolnostech maximálně 64 uchazečů podle pořadí. Vyskytne-li se u několika uchazečů 
rovnost bodů, rozhoduje se postupně v uvedeném pořadí, dokud nedojde k rozlišení, podle počtu 
bodů získaných: 1) ze školní přijímací zkoušky, 2) za diktát, 3) za státní test z matematiky, 4) za 
prospěch a soutěže.  

Ostatní uchazeči přijati nebudou. 

Nejpozději 17. června bude na dveřích školy a na internetových stránkách (www.arcig.cz) 
zveřejněno na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů. Telefonicky výsledky přijímacích 
zkoušek sdělovat nebudeme. 

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke vzdělávání se zasílá zákonnému zástupci uchazeče písemně.  

Úmysl vzdělávat se na AG potvrdí zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli 
školy, pokud ředitel rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne oznámení rozhodnutí. 

Nepotvrdí-li zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na AG, 
může být na jeho místo přijat jiný uchazeč. 

 

Změna rozhodnutí 

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání. Nepřijatí 
uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí (dosáhli aspoň 50 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky 
a současně aspoň 25 bodů ze školní přijímací zkoušky) a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, 
mají možnost ředitele AG požádat o nové rozhodnutí do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
rozhodnutí. 

 

 


