Pardubice 5. 5. 2022
Vyhlášení 2. kola příjímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou
Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro 1. ročník školního roku 2022/2023 do oboru vzdělání:
63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Public Relations, média a marketingová komunikace – bude doplněna
kapacita do 18 žáků.
Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení přijímáme do 13. 5. 2022. 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
Pro účely přijímacího řízení je potřeba doložit Přihlášku ke vzdělání vyplněnou a potvrzenou ZŠ.
Při výběru uchazečů se bude přihlížet k prospěchu žáka z pololetí a konce 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. Bonifikovány budou soutěže od okresního kola výše. Tyto
skutečnosti uchazeč doloží v přílohách k přihlášce např. diplomem, účastnickým listem, či prezenční listinou
nejpozději do 13. 5. 2022.
Škola nepožaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

1. Bodová bonifikace uchazečů ze ZŠ – (maximálně 25 bodů)
Za celkový průměrný prospěch z konce a pololetí předposledního a z pololetí posledního ročníku uvedeného
na přihlášce:
Celkový průměrný prospěch

Přidělené body

Celkový průměrný prospěch

Přidělené body

1,00 – 1,05
1,06 – 1,10
1,11 – 1,15
1,16 – 1,20
1,21 – 1,25
1,26 – 1,30
1,31 – 1,35
1,36 – 1,40
1,41 – 1,45
1,46 – 1,50
1,51 – 1,55
1,56 – 1,60
1,61 – 1,65

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13

1,66 – 1,70
1,71 – 1,75
1,76 – 1,80
1,81 – 1,85
1,86 – 1,90
1.91 – 1,95
1,96 – 2,00
2,01 – 2,10
2,11 – 2,20
2,21 – 2,30
2,31 – 2,40
2,41 – 2,50
2,51 a výše

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2. Ostatní bonifikace – (maximálně 15 bodů)
a) studium v anglickém, nebo v německém, nebo ve francouzském, nebo ve španělském, nebo v ruském, nebo v
italském jazyce v zahraničí (alespoň 5 měsíců) – 3 body
b) účast v soutěži Agyslingua – 1 bod
c) uchazeč je žákem víceletého gymnázia – 1 bod
d) účast v okresních soutěžích a olympiádách (z oblastí: českého jazyka, cizích jazyků, přírodovědných,
matematických, sportovních nebo uměleckých)* – 1 bod
e) účast v krajských soutěžích a olympiádách (z oblastí: českého jazyka, cizích jazyků, přírodovědných,
matematických, sportovních nebo uměleckých)* – 2 body
f) účast v celostátních soutěžích a olympiádách (z oblastí: českého jazyka, cizích jazyků, přírodovědných,
matematických, sportovních nebo uměleckých)* – 4 body
g) dosažení výborných ověřitelných výsledků v aktivitách, projektech a osobním rozvoji – 2 body
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* Body za účast lze uplatnit za poslední 2 roky studia. Hodnotí se nejvyšší dosažený úspěch v dané soutěži. Za účast
v oblasti sportovní nebo umělecké může být uchazeč hodnocen pouze jedenkrát.

Škola nepožaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.
Body za bonifikaci uchazeče ze ZŠ (viz bod 1) a za další 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 18 uchazečů.
Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí známka z matematiky a dále známka z českého jazyka na
vysvědčení z pololetí a konce předposledního a pololetí posledního ročníku ZŠ.
Oznámení výsledků přijímacího řízení:
Dne 16. 5. 2022 ve 13 hodin budou výsledky 2. kola přijímacího řízení zveřejněny na úřední desce školy, na webových
stránkách školy 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 16. 5. 2022 od 13 hodin. Pokud budete přijati, můžete
osobně odevzdat zápisový lístek a podepsat smlouvu o studiu v dohodnutém termínu. Nutno osobní účast zákonného
zástupce a uchazeče. 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 AGYS - Anglické gymnázium a SOŠ, s.r.o., Gorkého 867,
530 02 Pardubice a rozhoduje o něm správní orgán Krajský úřad Pardubického kraje.
Svůj úmysl vzdělávat se na AGYS - Anglickém gymnáziu a SOŠ, 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 16. 5. 2022 od 11.00 od 13.00 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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