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Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 
(13. 1. 2023) 
 
 

Může žák ZŠ dát 2 přihlášky na Gymnázium Arabská? 

 
Ano, ale každá přihláška musí být na jiný obor. Písemné zkoušky dělá 2x na naší škole, v 1. termínu na 
obor, který napíše v přihlášce na 1. místě. Výsledky nelze v žádném případě zaměnit mezi obory. Žák 
odevzdá 2 zcela shodné přihlášky. 
 

Kolik uchazečů se hlásilo na Gymnázium Arabská v roce 2022? 

 
Humanitní vědy - 239/60 
Přírodní vědy -  139/60 
Programování - 73/30 
 

Kolik bodů z jednotné přijímací zkoušky měl poslední přijatý žák, který byl přijat při zveřejnění 
výsledků přijímacího řízení, na Gymnázium Arabská v roce 2022 (z 50 bodů možných)? 

 
Humanitní vědy 
Matematika – 43 bodů, Český jazyk – 44 bodů 
 
Přírodní vědy 
Matematika – 44 bodů, Český jazyk – 42 bodů 
 
Programování 
Matematika – 45 bodů, Český jazyk – 42 bodů 
 

Kolik bodů z jednotné přijímací zkoušky měl poslední přijatý žák, který odevzdal zápisový lístek, na 
Gymnázium Arabská v roce 2022 (z 50 bodů možných)? 

 
Humanitní vědy 
Matematika – 42 bodů, Český jazyk – 43 bodů (místo 95.) 
 
Přírodní vědy 
Matematika – 37 bodů, Český jazyk – 41 bodů (místo 90.) 
 
Programování 
Matematika – 45 bodů, Český jazyk – 36 bodů (místo 48.) 
 

Prospěch ze ZŠ – jaký nejhorší průměrný prospěch měl přijatý uchazeč? 
 
Nutno vzít v úvahu, že mezi uchazeči jsou i ti, kteří studovali na víceletých gymnáziích, kde 
prospěch bývá o něco horší.  
 
Humanitní vědy 
Mezi přijatými uchazeči byl nejhorší průměr ze ZŠ jednou 2,11 - ovšem poslední přijatý uchazeč měl 
průměry 1,11 – 1,22 – 1,22. 
 
Přírodní vědy 
Mezi přijatými uchazeči byl nejhorší průměr ze ZŠ 1,56 - ovšem poslední přijatý měl průměry 1,00 – 
1,00 – 1,00 
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Programování 
Mezi přijatými uchazeči byl nejhorší průměr ze ZŠ 2,00 – ovšem poslední přijatý měl průměry 1,11 – 
1,11 – 1,11. 
 
 

Vyžaduje škola potvrzení od lékaře? 

 
Ve standardním případě ne. Pokud žák má dlouhodobé zdravotní znevýhodnění, musí být součástí 
přihlášky vyjádření lékaře. 
 

Je škola bezbariérová? 

 
Ano, ve škole je bezbariérová. Ve škole studují žáci na vozíku i na vozíku s asistentem. 
 

Může být žákem školy uchazeč, který je členem sportovní reprezentace ČR a potřebuje uvolnění na 
závody? 

 
Ano, žák má podle zákona 561/2004 sb., v platném znění, nárok na studium podle individuálního 
vzdělávacího plánu. Žádost musí být doložena potvrzením střediska vrcholového sportu.  
 

Může se hlásit ke studiu žák z víceletého gymnázia? Má nějaké zvýhodnění? Může podat 2 
přihlášky? 

 
Ano, žák si může podat přihlášku, dokládá prospěch z ročníků odpovídajících 8. třídě ZŠ a 9. třídě ZŠ. 
Je hodnocen zcela shodně jako ostatní uchazeči.  I tento uchazeč má možnost podat ke studiu na 
4leté škole 2 přihlášky. 
 

Musí být vyplněna e-mailová adresa zákonného zástupce (ZZ)? K čemu slouží? 

 
Vyplnění správné e-mailové adresy usnadňuje komunikaci školy se ZZ.  
 

Musí být vyplněna e-mailová adresa uchazeče? K čemu slouží? 

 
Vyplnění správné e-mailové adresy usnadňuje komunikaci. Například uchazeč dostane na svoji e-
mailovou adresu výsledky hodnocení písemných zkoušek.  
 

Žák studoval na ZŠ španělštinu, na GA se nevyučuje. Jsou ve škole jazykové skupiny NJ, FJ, RJ pro 
úplné začátečníky? 

 
Žáky 1. ročníku rozdělujeme do skupin podle vstupních testů vytvořených jazykovou agenturou. Vždy 
máme v NJ, FJ skupiny, kde nepředpokládáme žádné znalosti. v RJ se vždy začíná od nejnižší úrovně - 
v případě většího zájmu můžeme mít 2 skupiny (začátečníci, pokročilí). 
 

Jak je zajištěna návaznost na vstupní úroveň cizího jazyka? 

 
Přijatí uchazeči dělají následně vstupní test z jazyka anglického a z druhého cizího jazyka, který si 
vybrali ke studiu na GA. Žáci jsou rozdělováni do skupin stejné úrovně cizího jazyka. Do skupin 
druhého cizího jazyka jsou žáci děleni přes třídy (i přes obory). 
 

Žák bude mít mezinárodní certifikát z cizího jazyka úrovně C1. Může ho použít k maturitní zkoušce? 

 



3 
 

Ano, pokud bude zkouška na seznamu uznávaných zkoušek (vydaném MŠMT ČR) pro školní rok, ve 
kterém se bude konat maturitní zkouška z tohoto jazyka. 
 

Připravuje GA žáky na mezinárodní certifikáty z cizích jazyků? 

 
Ano, systematicky jsou žáci připravováni na mezinárodní certifikát z AJ. Žáci, kteří projeví zájem, jsou 
připravováni na mezinárodní certifikát DSD II z německého jazyka. 
 

Musí zákonný zástupce (ZZ) uvést datovou schránku? K čemu slouží? Kolik ZZ mělo v uplynulém 
roce DS? 

 
ZZ musí uvést adresu datové schránky v případě, že ji má založenu jako fyzická osoba. Potom veškerá 
komunikace probíhá prostřednictvím datové schránky. V loňském přijímacím řízení mělo soukromou 
DS asi 10 ZZ. 
 
V případě podání datovou schránkou fyzické osoby (datovou schránku jiného typu nelze akceptovat 
pro správní řízení ve věci přijetí ke studiu na střední škole) musí všechny přílohy mít autorizovanou 
konverzní doložku ověřující shodu listinného originálu a elektronické kopie (§22, §25 zákona č. 
300/2008 Sb. v platném znění). Prostý sken dokumentu nelze zohlednit. 
 
 
I na další dotazy ráda odpoví 
 
RNDr. Zdeňka Hamhalterová 
ředitelka školy 
ga@gyarab.cz 
 


