Č. j.: AG/0356/2021

V Praze 3. března 2021

Dodatek ke kritériím přijímacího řízení pro rok 2021
V souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, se žákům, kteří získali předchozí
vzdělání ve škole mimo území ČR, při přijímacích zkouškách na Arcibiskupské gymnázium promíjí na
základě žádosti zákonného zástupce žáka přijímací zkouška z českého jazyka.
Znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání v oboru (osmileté) gymnázium, denní studium, kód
79-41-K/81, je u těchto žáků ověřena rozhovorem podle následujících kritérií:
-

rozhovor je veden před tříčlennou komisí (dva učitelé českého jazyka, zástupce vedení školy),
ověřování znalosti českého jazyka probíhá minimálně 45 a maximálně 60 minut,
ověřování probíhá řízeným rozhovorem s využitím pracovního listu obsahujícího úryvky textů,
ověřovány jsou výstupy RVP pro základní vzdělávání pro 1. stupeň za 1. i 2. období a uvedené
učivo, a to z komunikační a slohové výchovy, jazykové výchovy a literární výchovy,
z ověřování je sepsán zápis, který podepíší všichni členové komise,
výsledné rozhodnutí je rozhodnutím komisionálním,
každá jednotlivá část ověřování je ohodnocena procenty úspěšnosti,
úspěšně žák prokázal znalost českého jazyka, pokud prokázal minimálně 80 % úspěšnosti a v
žádné z částí neklesla jeho úspěšnost na 20 a méně %.

Pokud uchazeč při ověření znalosti z českého jazyka uspěje, je jeho úspěšnost při přijímacím řízení
hodnocena na základě redukovaného hodnocení bez českého jazyka. Podle pořadí uchazečů
v redukovaném hodnocení může být přijat tento žák, pokud se umístit do 64 místa včetně, mimo toto
pořadí žák nemůže být přijat.
Pokud zákonní zástupci žáka podají odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, bude pořadí tohoto
uchazeče znovu přehodnoceno na základě počtu přijatých uchazečů, kteří neodevzdali zápisový lístek
a nepotvrdili tak úmysl vzdělávat se na Arcibiskupském gymnáziu. Podle pořadí uchazečů
v redukovaném hodnocení bez žáků, kteří neodevzdali zápisový lístek, může být přijat tento žák,
pokud se umístit do 64 místa včetně, mimo toto pořadí žák nemůže být přijat.
Na všechny žáky pobývající dlouhodobě v zahraničí se vztahují ustanovení školského zákona o
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jimiž se podle § 16 odst. 1 a odst. 2 písm. c)
školského zákona rozumí rovněž osoby, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k
uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí
podpůrných opatření spočívajících v nezbytné úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání odpovídající
zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám uchazečů. Škola upraví
podmínky přijímání ke vzdělávání podle školského zákona, § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb. a vyhlášky
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění
vyhlášky č. 270/2017 Sb.
K přihlášce ke vzdělávání je nutné doložit vysvědčení za poslední dva ročníky. Úřední překlad
vysvědčení se předkládá vždy, pokud škola nesdělí, že doklad nevyžaduje. Posouzení výsledků
vzdělávání je realizováno v souladu s kritérii přijímacího řízení.
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