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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
O ČINNOSTI ŠKOLY 

 
 

Školní rok 2019/2020 
 

a) Základní údaje o škole  
 
➢ název:  Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o. 
➢ adresa: Gorkého 867, 530 02 Pardubice 
 
➢ Identifikátor   IZO: 600 012 298 
   IČ: 64827364 
 
➢ sídlo:    Gorkého 867 
   530 02 Pardubice 
  
➢ adresa pro dálkový přístup: e-mail: info@agys.cz 

webové stránky: www.agys.cz 
tel./fax: 466 303 083, 466 303 105  
 

➢ ředitel školy:   Ing. Josef Krčil 
 

➢ zřizovatel:    ACADEMIA, s.r.o. 
         Gorkého 867, 530 02 Pardubice 

IČ: 60930004 
➢ Školská rada:    předseda Jolana Pulkrábková 
 
Charakteristika školy:  Soukromá škola 

 

➢ typ školy:     střední odborná škola  
     IZO: 061222402  
➢ obor vzdělání:    63-41-M/02  Obchodní akademie 
     78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
     79-41-K/41  Gymnázium 
     69-41-L/02  Masér sportovní a rekondiční 
 
➢ typ školy:  Vyšší odborná škola – od 1. 9. 2016 výuka neprobíhá 

     IZO: 150005831 
➢ obor vzdělání  63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví 
➢ vzdělávací program  63-43-N/09 Finance a daně 

 
 
 

http://www.agys.cz/
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b) Přehled oborů vzdělání  
 
Ve školním roce 2019/2020 probíhala denní forma vzdělávání oboru vzdělání dle  
ŠVP zpracovaných podle RVP pro obory vzdělání:  
    
Střední škola 

63-41-M/02  Obchodní akademie,  
ŠVP Public Relations, média a marketingová komunikace 

78-42-M/02  Ekonomické lyceum  
  ŠVP Gymnaziální lyceum  

 79-41-K/41  Gymnázium 
  ŠVP Gymnázium-živé jazyky 
 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 
  ŠVP Specialista na wellness a lázeňství  
 
  

Škola byla poprvé zařazena do sítě v roce 1994. V rámci rekonstrukce sítě ZŠ a SŠ musely být 
vypracovány nové podklady pro nové zařazení do sítě. Škola byla opětovně zařazena do sítě na 
základě žádosti ze dne 10. 1. 1996 a podle § 13b odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě  
a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 9. 1996(č. j.: 13914/96-60- 
05). 
 
Činnost školy je vymezena zákonem č.561/2004 Sb. Dne 11. 10. 2001 nám byla zařazena Vyšší 
odborná škola. Dne 13. 3. 2014 MŠMT nám udělilo novou akreditaci pro studium na VOŠ vzdělávacího 
programu Finance a daně s platností od 1. září 2014 do 31. srpna 2020. Pro nezájem studentů výuka 
již neprobíhá. 
Dne 6. 1. 2006 byl rozhodnutím MŠMT č. j.: 34 981/2005-21 zařazen s účinností od 1. 9. 2006 nový 
obor vzdělání: 79-41-K/408 Gymnázium – živé jazyky. S účinností od 1. 9. 2006 dochází ke změně 
názvu školy na Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o.  
 
Od 1. 9. 2009 probíhala výuka dle nových ŠVP u oboru Gymnázium a Ekonomické lyceum a od 1. 9. 
2012 u oboru Obchodní akademie a Masér sportovní a rekondiční. 
Škola působí v pronajatých prostorách ZŠ Gorkého 867, 530 02 Pardubice. Pro výuku jsou zde 
vytvořeny podmínky na dobré úrovni.  
 
Činnost školy ve školním roce 2019/2020 byla zaměřena na několik oblastí: především na oblast 
vzdělávání, přípravu a realizaci maturit, tvorbu ŠVP, dotváření materiálně technického vybavení 
školy a také na přijímání nových žáků.  
 
Příloha výroční zprávy č. 1 – učební plány 
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
Uvedeno v příloze výroční zprávy č. 2 
 

d) Údaje o přijímacím řízení (na školní rok 2020/2021) 
 
První kolo přijímacího řízení na střední škole se konalo ve stejném termínu a za stejných podmínek 
jako na školách krajských. Přijímací řízení bylo bohužel ovlivněno pandemií koronaviru. Školy byly 
od poloviny března 2020 uzavřeny a termíny přijímacího řízení se posunuly na období června 2020 
(8. června 2020).  Uchazeči konali jednotnou přijímací zkoušku. Přijímací řízení probíhalo dle 
zveřejněných kritérií. Kritéria jsou uvedena v příloze č. 3.  
 
K přijímacímu řízení na obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP Public Relations, média 
 a marketingová komunikace) bylo ze 34 uchazečů přijato 30 žáků. Zápisový lístek odevzdalo  
a nastoupilo 14 žáků. Obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum (ŠVP Gymnaziální lyceum) bylo 
z 51 uchazečů přijato 18 žáků. Zápisový lístek odevzdalo a nastoupilo 18 žáků. Na obor vzdělání  
79-41-K/41 Gymnázium (ŠVP Gymnázium-živé jazyky) bylo z 64 uchazečů přijato 30 žáků, nastoupilo 
30 žáků. Studijní obor 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční (ŠVP Specialista na wellness  
a lázeňství) nebyl nabízen. 
 
Příloha výroční zprávy č. 4 – přijímací řízení  
 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními 
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 
včetně výsledků maturitních zkoušek  

 

Ve školním roce 2019/2020 začalo výuku na střední škole v 11 třídách ve čtyřech ročnících 207 žáků, 
ke konci školního roku bylo žáků 205. 
 

Školní rok 2019/2020 

Třída 
Počet žáků ve třídě Počet žáků v ročníku 

začátek 
školního roku 

konec 
školního roku 

začátek 
školního roku 

konec 
školního roku 

1.A 18 17 
61 59 1.B 17 15 

1.D 26 27 
2.A 14 15 

45 45 2.D 31 30 
3.A 15 15 

46 45 3.C 8 8 
3.D  23 22 
4.A 16 16 

55 56 4.C 12 13 
4.D 27 27 

Celkem 207 205 207 205 
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Výsledky vzdělávání na střední škole ve školním roce 2019/2020 

 
 
 
 

Počet žáků 
Obor Počet  vyznamenání prospěl neprospěl neklasifikován opakující vyloučen  

OA 63 6 56 1 0 2 0 
GY 106 31 74 1 0 3 0 
GL 15 1 13 1 0 0 0 
MS 21 2 19 0 0 0 0 

Celkem 205 40 162 3 0 5 0 
 
Počet žáků vyloučených z důvodu chování: 0 
 

Výsledky maturitních zkoušek 
 
 
 

Obor vzdělání 
Počet 
mat. 

Počet maturantů 
vyznamenání prospěl neprospěl 

Obchodní akademie 16 4 12 0 
Masér sportovní a rekondiční 13 2 8 3 
Gymnázium 27 15 12 0 
Celkem 56 21 32 3 

 
 
Při porovnání hodnocení společné části maturitní zkoušky v anglickém jazyce (DT) s ostatními 
školami v Pardubickém kraji se žáci oboru vzdělání Gymnázium a Obchodní akademie umístili 
na prvním místě v Pardubickém kraji (maturitní zkoušky 2019, 2020). 
 
 
Příloha výroční zprávy č. 5 – maturitní zkoušky 
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Souhrnné údaje o komisionálních zkouškách 

 

Předmět 
Opravná 
zkouška 

Náhradní 
termín 

Rozdílová 
zkouška 

Český jazyk  8  
Německý jazyk  2 1 
Anglický jazyk  8  
Španělský jazyk  2  
Ruský jazyk  1  
Matematika  15  
Fyzika  3  
Chemie  2  
Geografie  1  
Zeměpis  1  
Biologie  7  
Písemná elektronická komunikace  1  
Základy společenských věd  7  
Tělesná výchova  8  
Ekonomika  3  
Výtvarná výchova  1  
Rétorika  1  
Psychologie a komunikace ve službách  1  
Marketing a marketingová komunikace  7  
Účetnictví  2  
Psychologie reklamy  3  
Dějepis  6  
Zdravověda  2  
Hudební výchova  1  
Public Relations  3  
Odborný výcvik  1  
Teorie masáží  1  
Rekondice a regenerace  1  
Seminář z dějepisu  1  
Společenskovědní seminář  1  
Základy přírodních věd  1  
Konverzace v angličtině  2  
Překladatelství a tlumočnictví  1  
Informační a komunikační technologie  6  
Celkem  111 1 
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f) Údaje o prevenci rizikového chování ve škole 
 

Primární prevence byla realizována v rámci jednotlivých tematických celků  školního 
vzdělávacího programu zejména v předmětech biologie, chemie, základy společenských věd, 
psychologie , společenskovědní seminář, tělesná výchova ( viz tematické plány, třídní knihy, 
minimální preventivní program). Jedná se především o kapitoly týkající se témat jako je agrese, 
antisemitismus, extrémismus, gambling, homofobie, kyberšikana, negativní působení sekt, 
netolismus, rasismus, rizikové chování v dopravě, rizikové sexuální chování, rizikové sporty, 
spektrum poruch příjmu potravy, šikana, užívání návykových látek, vandalismus, xenofobie, 
záškoláctví, skryté záškoláctví, syndrom CAN, sebepoškozování. Pro studenty jsou organizovány 
vzdělávací a výchovné programy. Žáci 1. ročníků absolvovali přednášky na téma holocaust  
a hrdinství dnešní doby. Další oblastí přednášek byl zdravý životní styl, a to zejména problematika 
sexuálně rizikového chování, pohlavních nemocí a jejich možné prevence, a problematika 
kyberšikany. Přednášky byly spojeny s dokumentární videoprojekcí a následnou řízenou diskusí 
se studenty. Program o sexuálně rizikovém jednání absolvovali na vlastní žádost také studenti 
4.A. 
 

V případě jakýchkoliv problémů v chování žáků je situace obratem řešena vyučujícím, třídním 
učitelem. Pokud jde o hlubší problémové chování, schází se školské poradenské pracoviště 
ředitel školy, metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel a situaci řeší společně se 
zákonným zástupcem žáka a žákem. Z jednání je vždy proveden zápis (viz formulář v minimálním 
preventivním programu), který je uložen v deníku metodika prevence, kopii zápisu obdrží 
zákonný zástupce žáka. Školské poradenské pracoviště při řešení vzniklých situací vychází ze 
Školního řádu školya postupů řešení situací z oblasti rizikového chování uvedených v příloze 
minimálního preventivního programu, snaží se najít optimální řešení, případně doporučuje 
specializovaná pracoviště, předává kontakty na ně. 
 

Školské poradenské pracoviště v reakci na zvyšující se počty zameškaných hodin vypracovalo 
pravidla omlouvání absence – pozdní příchody, neomluvené hodiny –a kázeňská opatření za 
pozdní příchody a neomluvené hodiny a pravidla pro řešení vysoké absence žáků (dokument je 
součástí Klasifikačního a Školního řádu školy). Školské poradenské pracoviště ve školním roce 
2019-2020 řešilo 4 případy studentů s problémy s docházkou do školy, dvakrát řešilo šikanu nebo 
podezření na ni a jedenkrát hrubý slovní útok na učitele (viz Deník metodika prevence). 
 

Žák nebo zákonný zástupce má možnost se s jakýmkoliv problémem z oblasti rizikového chování 
obrátit na metodika prevence, a to kdykoli po domluvě nebo dle stanovených konzultačních 
hodin. Školské poradenské pracoviště klade důraz na práci třídních učitelů s jednotlivými třídními 
kolektivy, třídní učitelé pracují se třídami, třídním klimatem, stanovují třídní pravidla, aby výuka 
probíhala v dobrém klimatu, hovoří se studenty o případných problémech a následně je řeší, dle 
potřeby třídní učitel situaci konzultuje s metodikem prevence, výchovným poradcem. 
 

Vedení školy podporuje všechny akce spoluvytvářející zdravé klima ve škole - např. vánoční 
jarmark věnující finanční výtěžek na charitativní účely, výlety, exkurze - (viz evaluace v 
minimálním preventivním programu za školní rok 2019/2020), vede vyučující k používání všech 
kooperativních forem výuky jako je skupinové, párové vyučování s cílem, aby výuka probíhala v 
přátelském prostředí a podporovala týmovou spolupráci žáků a obecně zdravé vztahy ve škole. 
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g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
Další školení: 

1. Školní Intranet – Microsoft Teams 
2. Školení pro management škol 
3. Výuka tělesné výchovy a školská legislativa 
4. Školení  – ekologie a odpady 
5. Kontexty humanity (UPce) 
6. History Lab – seminář pro učitele (UK) 

 
Školení Bakaláři 

1. Konference Bakaláři (Mgr. Martina Pokorná) 
2. Tematické plány 
3. Třídní kniha 
4. Odevzdání matrik, doporučení ŠPZ 

 
Školení - práce se stránkami Agys 

1. Práce se školním e-mailem 
2. Práce s elektronickým adresářem 

 
Školení – zapojení vyučujících do tvorby digitálních učebních materiálů  
Školení maturitních komisařů a hodnotitelů 
Sdílení dobrých praxí škol 
Elearningová část odborné přípravy pedagogických pracovníků na společnou část maturitní zkoušky 
– hodnotitelé a písemné zkoušky 
 
Průběžné vzdělávání učitelů tělesné výchovy  
 

1. Poslední týden v srpnu před začátkem každého školního roku jsou všichni učitelé proškoleni 
o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a výuce. 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Soutěže 

➢ Celostátní  
▪ Veletrh fiktivních firem v Hradci Králové 
▪ Veletrh fiktivních firem Pardubice (AGYS)- , firma naší školy získala 3. 

místo Krajské 
▪ SOČ – historie 8. místo Aneta Zemanová 
▪ ekonomická olympiáda (HK) – Libor Lajtoch 22. místo 

 
➢ Ostatní 

▪ Turnaj ve florbale 
▪ Soutěž „Angličtinář roku“ 
▪ Turnaj v kopané 
▪ Turnaj v basketbalu  
▪ Turnaj v Kin-ballu 
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Odborná a publikační činnost  
 
➢ tvorba nástěnných novin (pod odborným dohledem Mgr. Ladislava Bukáčka) 
➢ vedení kroniky školy Mgr. Ladislavem Bukáčkem 

Exkurze 
➢ Exkurze – Česká televize 
➢ Exkurze – historie Pardubice 
➢ Zájezd do Paříže 
➢ Hvězdárna Pardubice (Světlo a elektromagnetické záření) 
➢ Hvězdárna Pardubice (Sluneční soustava napříč galaxií) 
➢ Vodní elektrárna Hučák, Hradec Králové (Obnovitelné zdroje) 
➢ Erasmus+ (Vídeň) 
➢ Zájezd do Drážďan 

Besedy 
➢ Beseda s herci VČD Pardubice  
➢ Představení projektu České spořitelny „Můj potenciál“ 
➢ Studium na Univerzitě v Hradci Králové – prezentace UHK 
➢ Návštěva zástupce velvyslanectví USA a Španělska 

Přednášky 
➢ Sexuálně přenosné choroby, Aids, rizikové chování 
➢ Holocaust a předsudky, hrdinství dnes 
➢ Přednáška bývalého disidenta Františka Stárka 
➢ Přednáška Planeta Země – KD Hronovická, Pardubice 
➢ Přednáška o třídění odpadů  – Tonda na cestách 
➢ Přednáška  – Média současnosti 

 
Kultura 
 

➢ VČD Pardubice – K. J. Erben – Kytice 
➢ Klicperovo divadlo Hradec Králové – W. Shakespeare – Richard III 
➢ Klicperovo divadlo Hradec Králové – AS. P. Čechov – Strýček Váňa 
➢ Festival francouzského filmu –  Hradec Králové 

 
Akce 

➢ maturitní ples – Atrium Palác Pardubice 
➢ vánoční pásmo s prodejem výrobků žáků – výtěžek byl věnován na charitu  
➢ AGYSLINGUA – soutěž v ANJ pro žáky v 8. a 9. tříd ZŠ 
➢ sportovně turistický kurz Horní Bradlo 
➢ lyžařský výcvik – Krkonoše – Husova bouda 
➢ Rétoriáda 
➢ Stáž v Bruselu (Libor Lajtoch) 
➢ Ekologický projekt – sázení stromků 
➢ Workshop v televizním studiu NTM v Praze 
➢ Natáčení pozvánky na ples (Mgr. Jiroušek, studenti 4.A 
➢ Poezie do škol – Dílna poezie 
➢ Vánoční koncert – Stacionář Pardubice 
➢ Multimediální den 2019  
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Odborná praxe  
 

➢ Odborná praxe – žáci 3. ročníku oboru Masér sportovní a rekondiční – Lázně 
Bohdaneč. Z důvodu uzavření škol v době nouzového stavu se žáci 3. ročníku 
nemohli odborné praxe ve specializovaném zařízení Lázně Bohdaneč zúčastnit, 
praxe byla nahrazena vypracováním seminární práce. 

➢ Odborná praxe – žáci 3. ročníku oboru PR, marketing a marketingová komunikace 
se nemohli z důvodu uzavření škol v době nouzového stavu účastnit. Praxe byla 
nahrazena vypracováním seminární práce. 

➢ Luhačovice – návštěva lázeňských zařízení 
 
Prezentace středních škol pro veřejnost 
 

➢ IDEON Pardubice 
➢ MUZEUM Chrudim 
➢ ALDIS Hradec Králové 
➢ Kutná Hora 
➢ Kolín 
➢ Česká Třebová 
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i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 
inspekcí 

 
 
Ve dnech 4. až 6. a 9. 3. 2020 byla provedena Českou školní inspekcí inspekční činnost. Předmětem 
inspekční činnosti vykonané podle § 174 odst. 2 písm. B) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, včetně hodnocení 
naplňování školních vzdělávacích programů. 
 
Závěr 
 
Při kontrole dodržování vybraných ustanovení právních předpisů vztahujících se k poskytování 
vzdělávání nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. Pro účely zvýšení dotací 
právnická osoba vykonávající činnost školy dosahuje výsledků hodnocení požadovaných dle § 5 odst. 
3 písm. b) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským 
zařízením, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Dne 23. 5. 2016 byla provedena kontrola ČŠI podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561 2004 Sb., 
zaměřená na organizaci a průběh maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2016 (dílčí 
zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ústní formou a zkoušky profilové části maturitní 
zkoušky konané formou ústní zkoušky). Kontrolou nebylo zjištěno porušení výše uvedeného 
právního předpisu. 
 
 
Pro účely zvýšení dotací podle § 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, 
předškolním a školním zařízením, ve znění pozdějších předpisů nebylo ČŠI zjištěno závažné porušení 
právních předpisů. 
 
Inspekční zprávy a protokoly dokládáme jako přílohu č. 6 
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j) Výroční zpráva o hospodaření 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o hospodaření 
 

školní rok 2019/2020 
 

 
 
 

A. Příjmy  
  
1. celkové příjmy 19 358 933,00 
2. poplatky od zletilých žáků, rodičů, nebo jiných zákonných zástupců  4 508 085,00 
3. příjmy z hospodářské činnosti 0,00 
4. ostatní příjmy celkem  14 850 848,00 
    - z toho dotace 13 114 723,00 
  

B. Výdaje  
  
1. investiční výdaje celkem 0,00 
2. neinvestiční výdaje celkem 18 213 860,00 
    - náklady na platy pracovníků školy 10 464 925,00 
    - ostatní osobní náklady 0,00 
    - zákonně odvody zdravotního a sociálního pojištění 3 284 616,00 
    - výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky 102 915,00 
    - stipendia 0,00 
    - ostatní provozní náklady 4 361 404,00 
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k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
 
Škola se zapojila do spolupráce se zahraničními školami v Evropě. Již dlouhodobě spolupracujeme 
s partnerskou školou v Německu (Regensburg). Žáci mají možnost navštívit konkrétní výuku v dané 
zemi, seznámit se se školským systémem v zahraničí a porovnat způsob výuky v zahraničí s českým 
vzdělávacím systémem. Žáci se v jednotlivých školách zapojují do projektového vyučování a řeší ve 
společných týmech různou problematiku, která je zaměřená na kulturu, školství, historii, sport, 
životní prostředí, ekologii, politické systémy v jednotlivých zemích, stravování a jídlo, životní úroveň 
a zaměstnanost. Každoročně se naši studenti recipročně účastní mezinárodního veletrhu fiktivních 
firem v Regensburgu. V průběhu jednotlivých výměn jsou ubytováni v rodinách. Základním 
komunikačním jazykem je angličtina, ale vzhledem k tomu, že v naší škole vyučujeme i cizí jazyky, 
které jsou rodilým jazykem v hostitelských zemích, tak se někteří žáci mohou procvičit i v jiném cizím 
jazyce, než je angličtina. V listopadu 2019 se naši studenti zúčastnili 
 
Program realizace Regionálního veletrhu fiktivních firem s mezinárodní účastí 
 
Tento projekt je financován z prostředků naší školy. Veletrhu se účastní 16-20 fiktivních firem ze SŠ. 
Jednotlivé firmy mezi sebou fiktivně obchodují. Žáci získávají praktické zkušenosti, dovednosti a 
jazykové kompetence. Na závěr každého veletrhu jsou vyhodnoceny nejlepší fiktivní firmy, nejlepší 
nabízené a prodávané produkty a služby. 
 

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení 

 

 
V rámci celoživotního vzdělávání si ve školním roce 2018/2019 doplňovali a rozšiřovali svoji kvalifikaci 
někteří učitelé. 
 
 

m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

 
Ve školním roce 2019/2020 jsme připravili a zrealizovali mezinárodní projekt ERASMUS +, který byl 
zaměřený na získávání praktických zkušeností v zahraničních firmách ve Vídni. Stáže se zúčastnilo 
12 studentů a dva pedagogičtí pracovníci. Zahájili jsme také realizaci projektu Šablony II. Tento 
projekt byl stanoven na 2 roky a byl zahájen ve školním roce 2019/2020 a pravděpodobně bude 
ukončen ve školním roce 2020/2021. Projekt zahrnuje aktivity, které jsou určené pro pedagogy a 
dále pro žáky (kariérový poradce, kluby pro studenty, výuka odborníků z praxe, zavedení metody 
CLIL do výuky, akreditované školení pro vyučující v oblasti ICT). 
 
 



             
 

AG, SOŠ a VOŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019/2020 
 

 
15 

n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
 
Škola nemá odborovou organizaci a nespolupracuje s odborovými organizacemi. Pro zajištění úkolů 
ve vzdělávání žáků spolupracujeme s celou řadou institucí a firem, které umožňují našim žákům 
realizovat odbornou praxi a odbornou exkurzi v těchto firmách. Zároveň nám zajišťují odborné 
přednášky. Odborná praxe je součástí školních vzdělávacích programů 63-41-M/02 Obchodní 
akademie (ŠVP Public relations, média a marketingová komunikace) a 69-41-L/02 Masér sportovní a 
rekondiční (ŠVP Specialista na wellness a lázeňství). Ve školním roce 2019/2020 byla zrušena 
odborná praxe z důvodu pandemie koronaviru. Studenti ve stanoveném čase museli zpracovat 
seminární práce, které odpovídaly obsahu a účelu praxe ve firmách.  
 
Přehled nejdůležitějších firem a institucí, se kterými spolupracujeme: 

1. Česká spořitelna, a.s., Pardubice 
2. Magistrát města Pardubice 
3. ČSOB pojišťovna, a.s., Pardubice 
4. ČMSS, a.s., Pardubice 
5. OSSZ, Pardubice 
6. CK BOCA spol. s r.o. 
7. Regionální informační centrum, Pardubice 
8. Hamzova léčebna Luže 
9. Léčebné lázně Bohdaneč s. s. 
10. Hotel Jezerka 
11. Metropolitní univerzita Praha 
12. Univerzita Pardubice 
13. VOŠ publicistiky Praha 
14. Cambridge Exams Center s.r.o. Frýdek Místek 
 

Přílohy 
 

1. Učební plány 
2. Pracovníci školy 
3. Kritéria pro přijímání žáků  
4. Přijímací řízení 
5. Maturitní zkoušky 
6. Protokol ČŠI 2014, zpráva ČŠI 2014, protokol ČŠI 2016 
7. Vyúčtování dotace  

a) poskytnuté soukromé škole na období školního roku 2017/2018 
b) rozbor hospodaření s dotací za školní rok 2017/2018 

8. Porada k projednání VZ 
9. Projednání VZ na Školské radě  
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 Příloha č. 3 

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 
Přijímání uchazečů ke studiu bude probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění zákona 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona 178/2016 Sb. a 
vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 
 
Pro školní rok 2020/2021 nabízíme žákům ZŠ tyto obory vzdělání (ŠVP) 
79-41-K/41 Gymnázium – ŠVP Gymnázium-živé jazyky (předpokládaný počet 30 míst) 
78-42-M/02 Ekonomické lyceum – ŠVP Gymnaziální lyceum (předpokládaný počet 30 míst) 
63-41-M/02 Obchodní akademie – ŠVP Public Relations, média a marketingová komunikace (předpokládaný počet 30 míst) 
 
Přihláška k přijímacímu řízení 
V 1. kole může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Uchazeč podává přihlášku ke studiu na předepsaném tiskopisu 
potvrzenou základní školou do 1. 3. 2020 s vyplněným prospěchem z posledních dvou ročníků ZŠ na adresu Anglické 
gymnázium, SOŠ a VOŠ, s.r.o., Gorkého 867, 530 02 Pardubice. Součástí přihlášky jsou doklady prokazující plnění kritérií 
přijímacího řízení stanovených ředitelem školy. Uchazeč, který podává pro 1. kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede 
na obou přihláškách školy, obory vzdělání, popř. zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí. Každý 
uchazeč může písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky konat dvakrát.  
 
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a 2 písm. c školského 
zákona nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou ke studiu odevzdat platné doporučení 
školského poradenského zařízení pro uzpůsobení podmínek JPZ. 
Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, mají na základě ustanovení § 20 odst. 4 
školského zákona nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Na základě jejich 
žádosti se těmto uchazečům promíjí přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost 
českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, se u těchto osob ověří rozhovorem. Oprávněnost 
žádosti ověří ředitel školy dle vysvědčení posledního ročníku základní školy dodaného spolu s přihláškou. 
 
Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na jedné škole v 1. kole dvakrát jen v případě, že na téže škole podá obě 
přihlášky do různých oborů vzdělání. 
 
Podmínky přijetí 
V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z českého 
jazyka a literatury a z matematiky (dále jen „jednotná zkouška“).  
Testování bude probíhat podle jednotného harmonogramu a bude se skládat z písemného testu ze vzdělávacího oboru 
Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Dodavatelem testů je Centrum 
pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz). 
 
V 1.kole přijímacího řízení proběhne testování uchazečů v prvním řádném termínu 14. 4. 2020 a ve druhém řádném 
termínu 
15. 4. 2020. Náhradní termín k prvnímu řádnému termínu je stanoven na 13. 5. 2020 a náhradní termín k druhému 
řádnému termínu je stanoven na 14. 5. 2020.  
 
Délka trvání jednotné zkoušky 
▪ test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, maximální počet bodů 50 
▪ test z matematiky trvá 70 minut, maximální počet bodů 50 
 
Hodnocení výsledků přijímacího řízení 
Ředitel školy hodnotí splnění kritérií příjímacího řízení uchazečem podle 
▪ hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,  
▪ výsledků jednotné zkoušky, 
▪ dalších skutečností, které ověřují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 
 
Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 60 %. Hranice 
úspěšnosti v jednotné přijímací zkoušce není na naší škole stanovena. Uchazeči se do celkového hodnocení 
započítává lepší výsledek z ČJL a z MAT.  
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Kritéria pro obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium (ŠVP Gymnázium-živé jazyky) 
Při výběru uchazečů se bude přihlížet k prospěchu žáka z pololetí a konce předposledního a z pololetí posledního ročníku 
ZŠ uvedeného na tiskopise přihlášky. Doplňujícím parametrem bude i hodnocení z anglického jazyka, certifikovaná 
zkouška z anglického jazyka či studium v zahraničí. Rovněž bude hodnocena účast v olympiádách a soutěžích 
z matematiky, přírodovědných předmětů, z českého jazyka, cizích jazyků nebo ze sportovních a kulturních soutěží, kterých 
se uchazeč zúčastnil v předposledním a posledním ročníku ZŠ. Tyto skutečnosti uchazeč doloží v přílohách k přihlášce 
např. diplomem, účastnickým listem, či prezenční listinou nejpozději do 13. 4. 2020. Škola nepožaduje potvrzení 
lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. 
 
1. Bodová bonifikace uchazečů ze ZŠ – (maximálně 25 bodů) 
Za celkový průměrný prospěch z pololetí a konce předposledního a pololetí posledního ročníku uvedeného na přihlášce: 
 

Celkový průměrný 
prospěch 

Přidělené 
body 

Celkový průměrný 
prospěch 

Přidělené 
body 

1,00 – 1,05 25 1,66 – 1,70 12 
1,06 – 1,10 24 1,71 – 1,75 11 
1,11 – 1,15  23 1,76 – 1,80 10 
1,16 – 1,20 22 1,81 – 1,85 9 
1,21 – 1,25 21 1,86 – 1,90 8 
1,26 – 1,30 20 1.91 – 1,95 7 
1,31 – 1,35 19 1,96 – 2.00 6 
1,36 – 1,40 18 2,01 – 2,05 5 
1,41 – 1,45 17 2,06 – 2,10 4 
1,46 – 1,50 16 2,11 – 2,15 3 
1,51 – 1,55 15 2,16 – 2,20 2 
1,56 – 1,60 14 2,21 – 2,25 1 
1,61 – 1,65 13 2,26 a výše 0 

 
 

2. Za známku výborný z předmětu anglický jazyk se za každé pololetí připočtou 2 body (maximálně 6 bodů) 
3. Certifikovaná zkouška z anglického jazyka – 2 body 
4. Ostatní bonifikace – (maximálně 7 bodů) 

a) studium v anglickém jazyce v zahraničí (alespoň 5 měsíců) – 2 body 
b) studium v německém, nebo ve francouzském, nebo v španělském, nebo v ruském, nebo v italském jazyce v zahraničí 

(alespoň 5 měsíců) – 1 bod 
c) účast v okresních soutěžích a olympiádách (z českého jazyka, cizích jazyků, přírodovědných, matematických, 

sportovních nebo kulturních) – 1 bod 
d) účast v krajských soutěžích a olympiádách (z českého jazyka, cizích jazyků, přírodovědných, matematických, 

sportovních nebo kulturních) – 2 bod 
e) účast v celostátních soutěžích a olympiádách (z českého jazyka, cizích jazyků, přírodovědných, matematických, 

sportovních nebo kulturních) – 3 bod 
Za účast ve stejné soutěži (okresní – krajské – celostátní kolo) se body nesčítají. 
 
 
 
Body, které uchazeč získá v jednotných přijímacích zkouškách, budou vynásobeny koeficientem 0,6, maximální počet bodů 
z jednotných zkoušek je tak 60 bodů. Po této úpravě budou sečteny s body za bonifikaci uchazeče   ze ZŠ (viz bod 1), za 
známku z ANJ (viz bod 2), za certifikovanou zkoušku z ANJ (viz bod 3) a za ostatní bonifikace (viz bod 4), což činí maximálně 
40 bodů. Celkem tedy může uchazeč v rámci přijímacího řízení získat maximálně 100 bodů. Podle celkového počtu 
získaných bodů bude sestaveno pořadí uchazečů, na jehož základě bude přijato předpokládaných 30 uchazečů. Uchazeči 
nepřijati z kapacitních důvodů, mohou být následně přijati ke studiu na základě odvolání v rámci využití nástroje tzv. 
autoremedury v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. - školský zákon v platném znění. Při rovnosti bodů v přijímacím řízení 
rozhoduje o pořadí průměr známek na vysvědčení z matematiky a dále průměr známek na vysvědčení z českého jazyka z 
pololetí a konce předposledního a z pololetí posledního ročníku ZŠ. V případě rovnosti dle předchozího pak rozhodne lepší 
výsledek z jednotné přijímací zkoušky z matematiky. 
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Kritéria pro obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum (ŠVP Gymnaziální lyceum)  
Při výběru uchazečů se bude přihlížet k prospěchu žáka z pololetí a konce předposledního a z pololetí posledního ročníku 
ZŠ uvedeného na tiskopise přihlášky. Doplňujícím parametrem bude i hodnocení z anglického jazyka, certifikovaná 
zkouška z anglického jazyka či studium v zahraničí. Rovněž bude hodnocena účast v olympiádách a soutěžích 
z matematiky, přírodovědných předmětů, z českého jazyka, cizích jazyků nebo ze sportovních a kulturních soutěží, kterých 
se uchazeč zúčastnil v předposledním a posledním ročníku ZŠ. Tyto skutečnosti uchazeč doloží v přílohách k přihlášce 
např. diplomem, účastnickým listem, či prezenční listinou nejpozději do 13. 4. 2020. Škola nepožaduje potvrzení 
lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. 
 
1. Bodová bonifikace uchazečů ze ZŠ – (maximálně 25 bodů) 
Za celkový průměrný prospěch z pololetí a konce předposledního a pololetí posledního ročníku uvedeného na přihlášce: 
 

Celkový průměrný 
prospěch 

Přidělené 
body 

Celkový průměrný 
prospěch 

Přidělené 
body 

1,00 – 1,05 25 1,66 – 1,70 12 
1,06 – 1,10 24 1,71 – 1,75 11 
1,11 – 1,15  23 1,76 – 1,80 10 
1,16 – 1,20 22 1,81 – 1,85 9 
1,21 – 1,25 21 1,86 – 1,90 8 
1,26 – 1,30 20 1.91 – 1,95 7 
1,31 – 1,35 19 1,96 – 2.00 6 
1,36 – 1,40 18 2,01 – 2,05 5 
1,41 – 1,45 17 2,06 – 2,10 4 
1,46 – 1,50 16 2,11 – 2,15 3 
1,51 – 1,55 15 2,16 – 2,20 2 
1,56 – 1,60 14 2,21 – 2,25 1 
1,61 – 1,65 13 2,26 a výše 0 

 
 
 

2. Za známku výborný z předmětu anglický jazyk se za každé pololetí připočtou 2 body (maximálně 6 bodů) 
3. Certifikovaná zkouška z anglického jazyka – 2 body 
4. Ostatní bonifikace – (maximálně 7 bodů) 

a) studium v anglickém jazyce v zahraničí (alespoň 5 měsíců)  – 2 body 
b) studium v německém, nebo ve francouzském, nebo v španělském, nebo v ruském, nebo v italském jazyce 

v zahraničí (alespoň 5 měsíců) – 1 bod 
c) účast v okresních soutěžích a olympiádách (z českého jazyka, cizích jazyků, přírodovědných, matematických, 

sportovních nebo kulturních) – 1 bod 
d) účast v krajských soutěžích a olympiádách (z českého jazyka, cizích jazyků, přírodovědných, matematických, 

sportovních nebo kulturních) – 2 bod 
e) účast v celostátních soutěžích a olympiádách (z českého jazyka, cizích jazyků, přírodovědných, matematických, 

sportovních nebo kulturních) – 3 bod 
Za účast ve stejné soutěži (okresní – krajské – celostátní kolo) se body nesčítají. 

Body, které uchazeč získá v jednotných přijímacích zkouškách, budou vynásobeny koeficientem 0,6, maximální počet bodů 
z jednotných zkoušek je tak 60 bodů. Po této úpravě budou sečteny s body za bonifikaci uchazeče ze ZŠ (viz bod 1), za 
známku z ANJ (viz bod 2), za certifikovanou zkoušku z ANJ (viz bod 3) a za ostatní bonifikace (viz bod 4), což činí maximálně 
40 bodů. Celkem tedy může uchazeč v rámci přijímacího řízení získat maximálně 100 bodů. Podle celkového počtu 
získaných bodů bude sestaveno pořadí uchazečů, na jehož základě bude přijato předpokládaných 30 uchazečů. Uchazeči 
nepřijati z kapacitních důvodů, mohou být následně přijati ke studiu na základě odvolání v rámci využití nástroje tzv. 
autoremedury v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. – školský zákon v platném znění. 

Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí průměr známek na vysvědčení z matematiky a dále průměr 
známek na vysvědčení z českého jazyka z pololetí a konce předposledního a z pololetí posledního ročníku ZŠ. V případě 
rovnosti dle předchozího pak rozhodne lepší výsledek z jednotné přijímací zkoušky z matematiky. 
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Kritéria pro obor vzdělání:  
63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP Public Relations, média a marketingová komunikace)  
Při výběru uchazečů se bude přihlížet k prospěchu žáka z pololetí posledního ročníku ZŠ uvedeného na tiskopise přihlášky. 
Rovněž bude hodnoceno studium v zahraničí a účast v olympiádách a soutěžích z matematiky, přírodovědných předmětů, 
z českého jazyka, cizích jazyků či ze sportovních a kulturních soutěží, kterých se uchazeč zúčastnil v předposledním a 
posledním ročníku ZŠ. Tyto skutečnosti uchazeč doloží v přílohách k přihlášce např. diplomem, účastnickým listem, 
či prezenční listinou nejpozději do 13. 4. 2020. Škola nepožaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. 
 
1. Bodová bonifikace uchazečů ze ZŠ – (maximálně 30 bodů) 
 
Za průměrný prospěch z pololetí posledního ročníku uvedeného na přihlášce: 

Celkový průměrný 
prospěch 

Přidělené 
body 

Celkový průměrný 
prospěch 

Přidělené 
body 

1,00 – 1,05 30 1,81 – 1,85 14 
1,06 – 1,10 29 1,86 – 1,90 13 
1,11 – 1,15  28 1.91 – 1,95 12 
1,16 – 1,20 27 1,96 – 2.00 11 
1,21 – 1,25 26 2,01 – 2,05 10 
1,26 – 1,30 25 2,06 – 2,10 9 
1,31 – 1,35 24 2,11 – 2,15 8 
1,36 – 1,40 23 2,16 – 2,20 7 
1,41 – 1,45 22 2,21 – 2,25 6 
1,46 – 1,50 21 2,26 – 2,30 5 
1,51 – 1,55 20 2,31 – 2,35 4 
1,56 – 1,60 19 2,36 – 2,40 3 
1,61 – 1,65 18 2,41 – 2.45 2 
1,66 – 1,70 17 2,46 – 2,50 1 
1,71 – 1,75 16 2,51 a výše 0 
1,76 – 1,80 15   

 
 

2. Ostatní bonifikace – (maximálně 10 bodů) 
a) studium v anglickém jazyce v zahraničí (alespoň 5 měsíců)  – 2 body 
b) studium v německém, nebo ve francouzském, nebo v španělském, nebo v ruském, nebo v italském jazyce v zahraničí 

(alespoň 5 měsíců) – 1 bod 
c) účast v okresních soutěžích a olympiádách (z českého jazyka, cizích jazyků, přírodovědných, matematických, 

sportovních nebo kulturních) – 2 bod 
d) účast v krajských soutěžích a olympiádách (z českého jazyka, cizích jazyků, přírodovědných, matematických, 

sportovních nebo kulturních) – 3 bod 
e) účast v celostátních soutěžích a olympiádách (z českého jazyka, cizích jazyků, přírodovědných, matematických, 

sportovních nebo kulturních) – 4 bod 

Za účast ve stejné soutěži (okresní – krajské – celostátní kolo) se body nesčítají. 

Body, které uchazeč získá v jednotných přijímacích zkouškách, budou vynásobeny koeficientem 0,6, maximální počet bodů 
z jednotných zkoušek je tak 60 bodů. Po této úpravě budou sečteny s body za bonifikaci uchazeče ze ZŠ (viz bod 1) a za 
ostatní bonifikace (viz bod 2), což činí maximálně 40 bodů. Celkem tedy může uchazeč v rámci přijímacího řízení získat 
maximálně 100 bodů. Podle celkového počtu získaných bodů bude sestaveno pořadí uchazečů, na jehož základě bude 
přijato předpokládaných 30 uchazečů. Uchazeči nepřijati z kapacitních důvodů, mohou být následně přijati ke studiu na 
základě odvolání v rámci využití nástroje tzv. autoremedury v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. - školský zákon 
v platném znění. 

Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí známka z matematiky a dále známka z českého jazyka na 
vysvědčení z posledního ročníku 1. pololetí ZŠ.  V případě rovnosti dle předchozího pak rozhodne lepší výsledek z jednotné 
přijímací zkoušky z matematiky. 
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Pardubice 16. 6. 2020 

Vyhlášení 2. kola příjímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou  
Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro 1. ročník školního roku 2020/2021 do oboru vzdělání: 
 
63-41-M/02 Obchodní akademie  
ŠVP Public Relations, média a marketingová komunikace - bude doplněna kapacita do 30 žáků 
78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
ŠVP Gymnaziální lyceum - bude doplněna kapacita do 30 žáků 
 
Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení přijímáme do 26. 6. 2020. Přijímací zkoušky se nekonají, ani se nepřihlíží 
k výsledkům jednotné přijímací zkoušky. 
 
Kritéria přijímacího řízení 
63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP Public Relations, média a marketingová komunikace)  
Při výběru uchazečů se bude přihlížet k prospěchu žáka z pololetí posledního ročníku ZŠ uvedeného na tiskopise přihlášky. 
Rovněž bude hodnoceno studium v zahraničí a účast v olympiádách a soutěžích z matematiky, přírodovědných předmětů, 
z českého jazyka, cizích jazyků či ze sportovních a kulturních soutěží, kterých se uchazeč zúčastnil v předposledním 
a posledním ročníku ZŠ. Tyto skutečnosti uchazeč doloží v přílohách k přihlášce např. diplomem, účastnickým 
listem, či prezenční listinou.  
Škola nepožaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. 
 
3. Bodová bonifikace uchazečů ze ZŠ – (maximálně 30 bodů) 
Za průměrný prospěch z pololetí posledního ročníku uvedeného na přihlášce: 
 

Celkový průměrný 
prospěch 

Přidělené 
body 

Celkový průměrný 
prospěch 

Přidělené 
body 

1,00 – 1,05 30 1,81 – 1,85 14 
1,06 – 1,10 29 1,86 – 1,90 13 
1,11 – 1,15  28 1.91 – 1,95 12 
1,16 – 1,20 27 1,96 – 2.00 11 
1,21 – 1,25 26 2,01 – 2,05 10 
1,26 – 1,30 25 2,06 – 2,10 9 
1,31 – 1,35 24 2,11 – 2,15 8 
1,36 – 1,40 23 2,16 – 2,20 7 
1,41 – 1,45 22 2,21 – 2,25 6 
1,46 – 1,50 21 2,26 – 2,30 5 
1,51 – 1,55 20 2,31 – 2,35 4 
1,56 – 1,60 19 2,36 – 2,40 3 
1,61 – 1,65 18 2,41 – 2.45 2 
1,66 – 1,70 17 2,46 – 2,50 1 
1,71 – 1,75 16 2,51 a výše 0 
1,76 – 1,80 15   

  
4. Ostatní bonifikace – (maximálně 10 bodů) 

f) studium v anglickém jazyce v zahraničí (alespoň 5 měsíců) – 2 body 
g) studium v německém, nebo ve francouzském, nebo v španělském, nebo v ruském, nebo v italském jazyce v zahraničí 

(alespoň 5 měsíců) – 1 bod 
h) účast v okresních soutěžích a olympiádách (z českého jazyka, cizích jazyků, přírodovědných, matematických, 

sportovních nebo kulturních) – 2 bod 
i) účast v krajských soutěžích a olympiádách (z českého jazyka, cizích jazyků, přírodovědných, matematických, 

sportovních nebo kulturních) – 3 bod 
j) účast v celostátních soutěžích a olympiádách (z českého jazyka, cizích jazyků, přírodovědných, matematických, 

sportovních nebo kulturních) – 4 bod 
Za účast ve stejné soutěži (okresní – krajské – celostátní kolo) se body nesčítají. 
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Body za bonifikaci uchazeče ze ZŠ (viz bod 1)  a za ostatní bonifikace (viz bod 2) budou sečteny, což činí maximálně 40 
bodů. Celkem tedy může uchazeč v rámci přijímacího řízení získat maximálně 40 bodů. Podle celkového počtu získaných 
bodů bude sestaveno pořadí uchazečů, na jehož základě bude doplněna kapacita do 30 uchazečů. 
 
Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí známka z matematiky a dále známka z českého jazyka na 
vysvědčení z posledního ročníku 1. pololetí ZŠ.   
 
Kritéria přijímacího řízení 
78-42-M/02 Ekonomické lyceum (ŠVP Gymnaziální lyceum)  
Při výběru uchazečů se bude přihlížet k prospěchu žáka z pololetí a konce předposledního a z pololetí posledního ročníku 
ZŠ uvedeného na tiskopise přihlášky. Doplňujícím parametrem bude i hodnocení z anglického jazyka, certifikovaná 
zkouška z anglického jazyka či studium v zahraničí. Rovněž bude hodnocena účast v olympiádách a soutěžích 
z matematiky, přírodovědných předmětů, z českého jazyka, cizích jazyků nebo ze sportovních a kulturních soutěží, kterých 
se uchazeč zúčastnil v předposledním a posledním ročníku ZŠ. Tyto skutečnosti uchazeč doloží v přílohách k přihlášce 
např. diplomem, účastnickým listem, či prezenční listinou.  
Škola nepožaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. 
 
5. Bodová bonifikace uchazečů ze ZŠ – (maximálně 25 bodů) 
Za celkový průměrný prospěch z pololetí a konce předposledního a pololetí posledního ročníku uvedeného na přihlášce: 
 

Celkový průměrný 
prospěch 

Přidělené 
body 

Celkový průměrný 
prospěch 

Přidělené 
body 

1,00 – 1,05 25 1,66 – 1,70 12 
1,06 – 1,10 24 1,71 – 1,75 11 
1,11 – 1,15  23 1,76 – 1,80 10 
1,16 – 1,20 22 1,81 – 1,85 9 
1,21 – 1,25 21 1,86 – 1,90 8 
1,26 – 1,30 20 1.91 – 1,95 7 
1,31 – 1,35 19 1,96 – 2.00 6 
1,36 – 1,40 18 2,01 – 2,05 5 
1,41 – 1,45 17 2,06 – 2,10 4 
1,46 – 1,50 16 2,11 – 2,15 3 
1,51 – 1,55 15 2,16 – 2,20 2 
1,56 – 1,60 14 2,21 – 2,25 1 
1,61 – 1,65 13 2,26 a výše 0 

 
6. Za známku výborný z předmětu anglický jazyk se za každé pololetí připočtou 2 body (maximálně 6 bodů) 
7. Certifikovaná zkouška z anglického jazyka – 2 body 
8. Ostatní bonifikace – (maximálně 7 bodů) 

f) studium v anglickém jazyce v zahraničí (alespoň 5 měsíců)  – 2 body 
g) studium v německém, nebo ve francouzském, nebo v španělském, nebo v ruském, nebo v italském jazyce v zahraničí 

(alespoň 5 měsíců) – 1 bod 
h) účast v okresních soutěžích a olympiádách (z českého jazyka, cizích jazyků, přírodovědných, matematických, 

sportovních nebo kulturních) – 1 bod 
i) účast v krajských soutěžích a olympiádách (z českého jazyka, cizích jazyků, přírodovědných, matematických, 

sportovních nebo kulturních) – 2 bod 
j) účast v celostátních soutěžích a olympiádách (z českého jazyka, cizích jazyků, přírodovědných, matematických, 

sportovních nebo kulturních) – 3 bod 
Za účast ve stejné soutěži (okresní – krajské – celostátní kolo) se body nesčítají. 
Body za bonifikaci uchazeče ze ZŠ (viz bod 1), za známku z ANJ (viz bod 2), za certifikovanou zkoušku z ANJ (viz bod 3) 
a za ostatní bonifikace (viz bod 4) budou sečteny, což činí maximálně 40 bodů. Celkem tedy může uchazeč v rámci 
přijímacího řízení získat maximálně 40 bodů. Podle celkového počtu získaných bodů bude sestaveno pořadí uchazečů, 
na jehož základě bude doplněna kapacita do 30 uchazečů. 
Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí průměr známek na vysvědčení z matematiky a dále průměr 
známek na vysvědčení z českého jazyka z pololetí a konce předposledního a z pololetí posledního ročníku ZŠ. 
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Oznámení výsledků přijímacího řízení: 
Dne 29. 6. 2020 v 10:00 hodin budou výsledky 2. kola přijímacího řízení zveřejněny na úřední desce školy, na webových 
stránkách školy (úřední desce) pod registračním číslem. Ve stejný den bude vydáno písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí 
na daný obor ke studiu.  
 
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 
Toto rozhodnutí si budete moci vyzvednout osobně 29. 6. 2020 od 10.00 hodin. Pokud budete přijati, můžete osobně 
odevzdat zápisový lístek a podepsat smlouvu o studiu v dohodnutém termínu. Pokud nebudete přijati, předáme Vám 
potřebné informace, jak postupovat. Těm nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům, kterým nebude 
rozhodnutí o nepřijetí předáno do vlastních rukou, bude zasláno poštou. Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit 
uchazeči nebo jeho zákonnému zástupci, se ukládá po dobu 10 kalendářních dnů, pak je pokládáno za doručené. 
Následující den po dni doručení začíná plynout lhůta na odvolání, která činí 3 pracovní dny. 
 
 
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů 
od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává na Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ, s. r. o., Gorkého 867, 530 02 Pardubice 
a rozhoduje o něm správní orgán Krajský úřad Pardubického kraje. 
 
 
Svůj úmysl vzdělávat se na Anglickém gymnáziu, SOŠ a VOŠ, s.r.o., Gorkého 867, 530 02 Pardubice potvrdí žák nebo 
zákonný zástupce nezletilého žáka odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne zveřejnění rozhodnutí (rozhodným datem je podací razítko pošty).  Nestane-li se tak, zanikají posledním dnem 
lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí a na uvolněné místo může být přijat jiný uchazeč.  
 
Poučení 

Zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů mají možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se  
k podkladům přijímacího řízení 29. 6. 2020 v době od 8:00 do 10:00 hodin v ředitelně školy. 
 
Ing. Josef Krčil, v. r.  
ředitel školy 
 

Kontakty: 

Tel: 466 303 083 

email: info@agys.cz,  
www.agys.cz 
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Pardubice 7. 7. 2020 

Vyhlášení 3. kola příjímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou  
Vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení pro 1. ročník školního roku 2020/2021 do oboru vzdělání: 
 
63-41-M/02 Obchodní akademie  
ŠVP Public Relations, média a marketingová komunikace - bude doplněna kapacita do 30 žáků 
 
Přihlášky do 3. kola přijímacího řízení přijímáme do 14. 8. 2020. Přijímací zkoušky se nekonají, ani se nepřihlíží 
k výsledkům jednotné přijímací zkoušky. 
 
Kritéria přijímacího řízení 
63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP Public Relations, média a marketingová komunikace)  
Při výběru uchazečů se bude přihlížet k prospěchu žáka z pololetí posledního ročníku ZŠ uvedeného na tiskopise přihlášky. 
Rovněž bude hodnoceno studium v zahraničí a účast v olympiádách a soutěžích z matematiky, přírodovědných předmětů, 
z českého jazyka, cizích jazyků či ze sportovních a kulturních soutěží, kterých se uchazeč zúčastnil v předposledním 
a posledním ročníku ZŠ. Tyto skutečnosti uchazeč doloží v přílohách k přihlášce např. diplomem, účastnickým 
listem, či prezenční listinou.  
Škola nepožaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. 
 
5. Bodová bonifikace uchazečů ze ZŠ – (maximálně 30 bodů) 
Za průměrný prospěch z pololetí posledního ročníku uvedeného na přihlášce: 
 

Celkový průměrný 
prospěch 

Přidělené 
body 

Celkový průměrný 
prospěch 

Přidělené 
body 

1,00 – 1,05 30 1,81 – 1,85 14 
1,06 – 1,10 29 1,86 – 1,90 13 
1,11 – 1,15  28 1.91 – 1,95 12 
1,16 – 1,20 27 1,96 – 2.00 11 
1,21 – 1,25 26 2,01 – 2,05 10 
1,26 – 1,30 25 2,06 – 2,10 9 
1,31 – 1,35 24 2,11 – 2,15 8 
1,36 – 1,40 23 2,16 – 2,20 7 
1,41 – 1,45 22 2,21 – 2,25 6 
1,46 – 1,50 21 2,26 – 2,30 5 
1,51 – 1,55 20 2,31 – 2,35 4 
1,56 – 1,60 19 2,36 – 2,40 3 
1,61 – 1,65 18 2,41 – 2.45 2 
1,66 – 1,70 17 2,46 – 2,50 1 
1,71 – 1,75 16 2,51 a výše 0 
1,76 – 1,80 15   

  
6. Ostatní bonifikace – (maximálně 10 bodů) 

k) studium v anglickém jazyce v zahraničí (alespoň 5 měsíců) – 2 body 
l) studium v německém, nebo ve francouzském, nebo v španělském, nebo v ruském, nebo v italském jazyce v zahraničí 

(alespoň 5 měsíců) – 1 bod 
m) účast v okresních soutěžích a olympiádách (z českého jazyka, cizích jazyků, přírodovědných, matematických, 

sportovních nebo kulturních) – 2 bod 
n) účast v krajských soutěžích a olympiádách (z českého jazyka, cizích jazyků, přírodovědných, matematických, 

sportovních nebo kulturních) – 3 bod 
o) účast v celostátních soutěžích a olympiádách (z českého jazyka, cizích jazyků, přírodovědných, matematických, 

sportovních nebo kulturních) – 4 bod 
Za účast ve stejné soutěži (okresní – krajské – celostátní kolo) se body nesčítají. 
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Body za bonifikaci uchazeče ze ZŠ (viz bod 1) a za ostatní bonifikace (viz bod 2) budou sečteny, což činí maximálně 40 bodů. 
Celkem tedy může uchazeč v rámci přijímacího řízení získat maximálně 40 bodů. Podle celkového počtu získaných bodů 
bude sestaveno pořadí uchazečů, na jehož základě bude doplněna kapacita do 30 uchazečů. 
 
Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí známka z matematiky a dále známka z českého jazyka na 
vysvědčení z posledního ročníku 1. pololetí ZŠ.   
 

Oznámení výsledků přijímacího řízení: 
Dne 17. 8. 2020 v 10:00 hodin budou výsledky 3. kola přijímacího řízení zveřejněny na úřední desce školy, na webových 
stránkách školy (úřední desce) pod registračním číslem. Ve stejný den bude vydáno písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí 
na daný obor ke studiu.  
 
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 
Toto rozhodnutí si budete moci vyzvednout osobně 17. 8. 2020 od 10.00 hodin. Pokud budete přijati, můžete osobně 
odevzdat zápisový lístek a podepsat smlouvu o studiu v dohodnutém termínu. Pokud nebudete přijati, předáme Vám 
potřebné informace, jak postupovat. Těm nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům, kterým nebude 
rozhodnutí o nepřijetí předáno do vlastních rukou, bude zasláno poštou. Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit 
uchazeči nebo jeho zákonnému zástupci, se ukládá po dobu 10 kalendářních dnů, pak je pokládáno za doručené. 
Následující den po dni doručení začíná plynout lhůta na odvolání, která činí 3 pracovní dny. 
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů 
od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává na Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ, s. r. o., Gorkého 867, 530 02 Pardubice 
a rozhoduje o něm správní orgán Krajský úřad Pardubického kraje. 
 
Svůj úmysl vzdělávat se na Anglickém gymnáziu, SOŠ a VOŠ, s.r.o., Gorkého 867, 530 02 Pardubice potvrdí žák nebo 
zákonný zástupce nezletilého žáka odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne zveřejnění rozhodnutí (rozhodným datem je podací razítko pošty).  Nestane-li se tak, zanikají posledním dnem 
lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí a na uvolněné místo může být přijat jiný uchazeč.  
 
Poučení 

Zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů mají možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům 
přijímacího řízení 17. 8. 2020 v době od 8:00 do 10:00 hodin v ředitelně školy. 
 
Ing. Josef Krčil, v. r.  
ředitel školy 
 

Kontakty: 

Tel: 466 303 083 

email: info@agys.cz,  
www.agys.cz 
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   Příloha č. 4 
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Příloha č. 5 
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   Příloha č. 6 
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Příloha č. 8 
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Příloha č. 9 
 

 


