
 

 
 

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 
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 2021/2022 nabízíme žákům ZŠ tyto obory vzdělání (ŠVP) 
 

Kód oboru Název – ŠVP předpokládaný počet  

79-41-K/41 Gymnázium – ŠVP Gymnázium-živé jazyky 30 míst 
78-42-M/02 Ekonomické lyceum – ŠVP Gymnaziální lyceum 30 míst 
63-41-M/02 Obchodní akademie – ŠVP Public Relations, média a marketingová komunikace 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. 2021 s vyplněným prospěchem z pololetí 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. Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na jedné škole v 1. kole dvakrát v případě, že na téže 
škole podá obě přihlášky do různých oborů vzdělání. Pokud uchazeč podal jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se 
jednotná přijímací zkouška (JPZ) nekoná, a zároveň podal jednu přihlášku do oboru, kde se JPZ koná, nebo podal pouze jedinou 
přihlášku, a to do čtyřletého oboru vzdělání nebo nástavbového studia, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, koná 
uchazeč JPZ ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a ve které se JPZ koná. Ředitel této školy zasílá uchazeči 
pozvánku k přijímací zkoušce na oba termíny. 
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 jednotné přijímací zkoušky (informace k přijímacímu řízení uchazečů 
se speciálními vzdělávacími potřebami). 
 

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 (Informace k přijímací zkoušce z 
ČJL pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí). 
 

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, JPZ“).  
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). Možnost následného rozhodnutí o nekonání JPZ v termínu do 8. března 2021 
v případě, že počet podaných přihlášek ke vzdělávání v daném oboru vzdělání a formě vzdělávání bude nižší či roven 
předpokládanému počtu přijímaných uchazečů, nebude využita (opatření MŠMT). 
 

V 1. kole přijímacího řízení proběhne testování uchazečů v prvním řádném termínu 3. 5.  2021 a ve druhém řádném termínu 
4. 5. 2021. Náhradní termín k prvnímu řádnému termínu je stanoven na 2. 6. 2021 a náhradní termín k druhému řádnému 
termínu je stanoven na 3. 6. 2021.  
 

Délka trvání jednotné zkoušky 
▪ test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut, maximální počet bodů 50 
▪ test z matematiky trvá 85 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.  

https://www.msmt.cz/file/54093/
https://www.msmt.cz/file/54090/
https://www.msmt.cz/file/54090/
https://www.msmt.cz/file/54088/
https://www.msmt.cz/file/54088/
http://www.cermat.cz/
https://www.msmt.cz/file/54685/


 

 
 

Kritéria pro obor vzdělání: 

 
Při výběru uchazečů se bude přihlížet k prospěchu žáka z pololetí 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 posledních čtyřech letech studia na ZŠ. Tyto skutečnosti uchazeč doloží v přílohách k přihlášce např. 
diplomem, účastnickým listem, či prezenční listinou nejpozději do 13. 4. 2021.  
Škola nepožaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. 
 
1. Bodová bonifikace uchazečů ze ZŠ – (maximálně 20 bodů) 
Za celkový průměrný prospěch z pololetí předposledního a pololetí posledního ročníku uvedeného na přihlášce: 
 

Celkový průměrný prospěch Přidělené body Celkový průměrný prospěch Přidělené body 

1,00 – 1,05 20 1,56 – 1,60 9 

1,06 – 1,10 19 1,61 – 1,65 8 

1,11 – 1,15 18 1,66 – 1,70 7 

1,16 – 1,20 17 1,71 – 1,75 6 

1,21 – 1,25 16 1,76 – 1,80 5 

1,26 – 1,30 15 1,81 – 1,90 4 

1,31 – 1,35 14 1,91– 2,00 3 

1,36 – 1,40 13 2,01 – 2,10 2 

1,41 – 1,45 12 2,11 – 2,25 1 

1,46 – 1,50 11 2,26 a výše 0 

1,51 – 1,55 10 --- --- 

 
2. Za známku výborný z předmětu anglický jazyk se za každé pololetí připočtou 4 body (maximálně 8 bodů) 
3. Certifikovaná zkouška z anglického jazyka – 2 body 
4. 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 ve španělském, nebo v ruském, nebo v italském jazyce v zahraničí 

(alespoň 5 měsíců) – 1 bod 
c) uchazeč je žákem víceletého gymnázia – 1 bod 
d) účast v okresních soutěžích a olympiádách (z českého jazyka, cizích jazyků, přírodovědných, matematických, 

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

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

sportovních nebo kulturních)* – 3 body 
* Body za účast lze uplatnit za poslední 4 roky studia. 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 bodovou 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 předposledního a pololetí posledního ročníku ZŠ. V případě rovnosti dle předchozího 
pak rozhodne lepší výsledek z jednotné přijímací zkoušky z matematiky. 
 
 
V Pardubicích 15. 3. 2021 (revidováno dle dodatku OOP z 10. 3.2021)                                                Ing. Josef Krčil v. r. 
                                                                         ředitel školy 
 

79-41-K/41 Gymnázium (ŠVP Gymnázium-živé jazyky) 



 

 
 

Kritéria pro obor vzdělání: 

 
 

Při výběru uchazečů se bude přihlížet k prospěchu žáka z pololetí 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 posledních čtyřech letech studia na ZŠ. Tyto skutečnosti uchazeč doloží v přílohách k přihlášce např. 
diplomem, účastnickým listem, či prezenční listinou nejpozději do 13. 4. 2021.  
Škola nepožaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. 
 
1. Bodová bonifikace uchazečů ze ZŠ – (maximálně 20 bodů) 
Za celkový průměrný prospěch z pololetí předposledního a pololetí posledního ročníku uvedeného na přihlášce: 
 

Celkový průměrný prospěch Přidělené body Celkový průměrný prospěch Přidělené body 

1,00 – 1,05 20 1,56 – 1,60 9 

1,06 – 1,10 19 1,61 – 1,65 8 

1,11 – 1,15 18 1,66 – 1,70 7 

1,16 – 1,20 17 1,71 – 1,75 6 

1,21 – 1,25 16 1,76 – 1,80 5 

1,26 – 1,30 15 1,81 – 1,90 4 

1,31 – 1,35 14 1,91– 2,00 3 

1,36 – 1,40 13 2,01 – 2,10 2 

1,41 – 1,45 12 2,11 – 2,25 1 

1,46 – 1,50 11 2,26 a výše 0 

1,51 – 1,55 10 --- --- 

 
2. Za známku výborný z předmětu anglický jazyk se za každé pololetí připočtou 4 body (maximálně 8 bodů) 
3. Certifikovaná zkouška z anglického jazyka – 2 body 
4. 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 ve španělském, nebo v ruském, nebo v italském jazyce v zahraničí 

(alespoň 5 měsíců) – 1 bod 
c) uchazeč je žákem víceletého gymnázia – 1 bod 
d) účast v okresních soutěžích a olympiádách (z českého jazyka, cizích jazyků, přírodovědných, matematických, 

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

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

sportovních nebo kulturních)* – 3 body 
* Body za účast lze uplatnit za poslední 4 roky studia. 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 bodovou 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 předposledního a z pololetí posledního ročníku ZŠ. V případě rovnosti dle 
předchozího pak rozhodne lepší výsledek z jednotné přijímací zkoušky z matematiky. 
 
 
V Pardubicích 15. 3. 2021 (revidováno dle dodatku OOP z 10. 3.2021)                                                  Ing. Josef Krčil v. r. 
                                                                         ředitel školy 

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



 

 
 

Kritéria pro obor vzdělání: 

 
Při výběru uchazečů se bude přihlížet k prospěchu žáka z pololetí předposledního a z pololetí posledního ročníku ZŠ 
uvedeného na tiskopise přihlášky. 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 posledních 
čtyřech letech studia na ZŠ. Tyto skutečnosti uchazeč doloží v přílohách k přihlášce např. diplomem, účastnickým 
listem, či prezenční listinou nejpozději do 13. 4. 2021.  
Škola nepožaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. 
 
1. Bodová bonifikace uchazečů ze ZŠ – (maximálně 25 bodů) 
Za celkový průměrný prospěch z pololetí 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 – 2,10 5 

1,41 – 1,45 17 2,11 – 2,20 4 

1,46 – 1,50 16 2,21 – 2,30 3 

1,51 – 1,55 15 2,31 – 2,40 2 

1,56 – 1,60 14 2,41 – 2,50 1 

1,61 – 1,65 13 2,51 a výše 0 

 
2. Ostatní bonifikace – (maximálně 15 bodů) 

a) studium v anglickém jazyce v zahraničí (alespoň 5 měsíců) – 3 body 
b) studium v německém, nebo ve francouzském, nebo ve španělském, nebo v ruském, nebo v italském jazyce v  zahraničí 

(alespoň 5 měsíců) – 3 body 
c) uchazeč je žákem víceletého gymnázia – 1 bod 
d) účast v okresních soutěžích a olympiádách (z českého jazyka, cizích jazyků, přírodovědných, matematických, 

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

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

sportovních nebo kulturních)* – 3 body 
g) dosažení výborných ověřitelných výsledků v aktivitách, projektech a osobním rozvoji – 2 body 
* Body za účast lze uplatnit za poslední 4 roky studia. 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 bodovou 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 pololetí předposledního a pololetí posledního ročníku ZŠ.  V případě rovnosti dle předchozího pak rozhodne lepší výsledek 
z jednotné přijímací zkoušky z matematiky. 
 
  
V Pardubicích 15. 3. 2021 (revidováno dle dodatku OOP z 10. 3.2021)                                                   Ing. Josef Krčil v. r. 
                                                                         ředitel školy 

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


