
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 

 

 

Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce 

v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 
 

 

 Milá uchazečko, 

 milý uchazeči, 

 

  s potěšením jsme přijali zprávu o Tvém zájmu studovat na našem gymnáziu. Celkem je podáno 

do 1. kola přijímacího řízení 438 přihlášek, přijato bude maximálně 150 uchazečů do 3 studijních zaměření: 

 

Obor vzdělání  

(kód a název) 
Zaměření  

Počet  

přihlášek 

Maxim. počet míst  

pro 1. kolo 

79-41-K/41 Gymnázium Humanitní vědy 177 60 

79-41-K/41 Gymnázium Přírodní vědy 186 60 

79-41-K/41 Gymnázium Programování 75 30 

 

 Přijímací řízení je organizováno podle jednotlivých oborů. Písemné testy společnosti CERMAT 

z českého jazyka a literatury a z matematiky se konají dne 8. června 2020 v budově školy – škola odpovídá 

pořadí školy uvedené na prvním místě odevzdané přihlášky. 

 

Informace pro uchazeče 

Organizace zkoušek podléhá pokynu MŠMT ČR ze dne 6. 5. 2020 „Ochrana zdraví na SŠ v průběhu 

přijímacích zkoušek ve školním roce 2019/2020“, podrobnosti jsou ve školním dokumentu, který je součástí 

tohoto zvacího dopisu. 

Začátek zkoušky je v 8.15 hodin. Do zkušebních učeben jsou žáci rozděleni podle abecedy, seznamy 

jednotlivých skupin budou vyvěšeny ve vstupní hale budovy a na dveřích učeben.  

 Uchazeči s přiznaným uzpůsobením podmínek, kteří s přihláškou doložili doporučení ze školského 

poradenského zařízení (speciální pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna), budou zařazeni do 

zvláštní skupiny a bude pro ně uzpůsoben časový průběh zkoušky. 

 

Časový harmonogram pro žáky, kteří dělají písemnou zkoušku na Gymnáziu, Praha 6, Arabská 14 (pro 

žáky bez přiznaného uzpůsobení podmínek) 

 

7:30 – 8.15  příchod uchazečů do učeben (včetně rizikových osob)  

 

 

8.15 – 8.30 

 kontrola totožnosti - uchazeči předloží průkaz totožnosti s fotografií (občanský 

průkaz, cestovní pas, resp. podepsaná současná fotografie s razítkem ZŠ a podpisem 

ředitele ZŠ či jím pověřené osoby) 

 

 vybírání vyplněného formuláře týkajícího se volby studia druhého cizího jazyka (první 

cizí jazyk je vždy anglický jazyk) – formulář přijde v poštovní obálce s pozvánkou 

 

 vybírání diplomů z vyšších kol olympiád a předmětových soutěží, která probíhala po 

termínu odevzdání přihlášek k přijímacímu řízení 

8.30 – 8.45  administrace zkoušky z matematiky 

8.45 – 10.10  písemná zkouška z matematiky – 85 minut čistého času 

10:10 – 10.15  závěrečná administrace zkoušky z matematiky 

10.15 – 10.45  přestávka 

10.50 – 10.55  příchod do učeben, kontrola totožnosti 



10.55 – 11.10  administrace zkoušky z českého jazyka a literatury 

11.10 – 12.20  písemná zkouška z českého jazyka a literatury – 70 minut čistého času 

12.20 – 12.25  závěrečná administrace zkoušky z českého jazyka a literatury 

  

Během písemných přijímacích zkoušek lze používat pouze modrou nebo černou propisovací tužku a 

rýsovací potřeby.   

Užívání tabulek a kalkulátoru není povoleno. 

Žák nesmí mít u zkoušky žádné elektronické zařízení. 

 

Nahlížení do spisu uchazeče 

 Do spisu uchazeče mohou zákonní zástupci uchazeče nahlédnout 15. 6. 2020 v době od 13.00 do 18.00 

v ředitelně školy. Na jednání se zákonný zástupce objedná v aplikaci na webové stránce školy (www.gyarab.cz, 

aplikace bude zprovozněna až 10. 6. 2020) 

 

Sdělení výsledku přijímacího řízení 

 Na budově školy bude 15. 6. 2020 večer vyvěšena listina s pořadím přijatých uchazečů v přijímacím 

řízení (uvedeno bude registrační číslo uchazeče). Pořadí přijatého i nepřijatého uchazeče bude možné získat na 

webových stránkách školy (www.gyarab.cz) podle registračního čísla uchazeče.  

  

Rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí uchazeče bude zasláno písemně na adresu zákonného zástupce 

uchazeče (pokud zákonný zástupce má datovou schránku, tak do této datové schránky). Podle zákona                 

č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. 

 

 Přijatý uchazeč musí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí, 

odevzdat do školy zápisový lístek (tj. do 22. 6. 2020). Zápisový lístek lze buď odevzdat v kanceláři školy v době 

7:00 - 16:00, nebo předat k poštovní přepravě (v tomto případě rozhoduje razítko pošty).  

Přijatý uchazeč, který do pěti pracovních dní neodevzdá zápisový lístek, uvolňuje místo dalšímu 

uchazeči v pořadí.  

Na uvolněné místo může být přijat pouze uchazeč, jehož zákonný zástupce podal žádost o nové 

rozhodnutí (vzor žádosti je součástí zvacího dopisu) ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o 

nepřijetí ke vzdělávání na střední škole. Nová rozhodnutí se budou vydávat až po uplynutí lhůty pro podání 

žádosti o nové rozhodnutí všem nepřijatým uchazečům. Uchazeči jsou přijímáni podle pořadí úspěšnosti 

v přijímacím řízení. 

 

 Zpětvzetí zápisového lístku je možné na základě předložení platného nového rozhodnutí o přijetí na 

jinou střední školu. 

 

Telefonické informace o výsledku přijímacího řízení konkrétního uchazeče se nepodávají. 

 

 

 

 Úspěch při přijímacím řízení přeje 

 

 

         RNDr. Zdeňka Hamhalterová 

         ředitelka školy 

 

 

http://www.gyarab.cz/
http://www.gyarab.cz/


Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 

 

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro vzdělávání v 1. ročníku ve školním roce  2020/2021 

 

 

 

Z přihlášených uchazečů budou v 1. kole přijímacího řízení přijati ti, kteří se po přijímacím řízení 

umístí na 1. – maximálně 60. místě pro zaměření Humanitní vědy a Přírodní vědy, na 1. - max. 30. 

místě pro zaměření Programování. 

 

Celkový počet bodů při přijímacím řízení je součtem bodů za tyto dílčí části: 

 

 Výsledky studia žáka na ZŠ (započítává se průměr známek z devíti základních předmětů ze ZŠ 

v prvním a druhém pololetí 8. ročníku a v prvním pololetí 9. ročníku (resp. ze srovnatelných 

ročníků víceletého gymnázia) – český jazyk, 1. cizí jazyk, občanská nauka, dějepis, zeměpis, 

matematika, fyzika, chemie, přírodopis). Maximálně lze získat 25 bodů, nejnižší hodnota může 

být 0 bodů.  Body se přidělují podle vzorce:  

BODY ZŠ = 34 - 3 * (PRUM_8 + PRUM_8K + PRUM_9). 

 

 Za každé umístění v obvodním kole předmětové olympiády během 6. – 9. ročníku ZŠ, resp. ze 

srovnatelných ročníků víceletého gymnázia, (Fyzikální olympiáda, Matematická olympiáda, 

Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích, Olympiáda v českém 

jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Soutěž DDM v programování) na 1. - 3. 

místě se připočítává 5 bodů – umístění musí být doloženo originálem nebo ověřenou kopií 

diplomu a odevzdáno jako příloha přihlášky. 

 

 Za každé umístění na 1. - 3. místě v krajském a vyšším kole předmětové olympiády během 6. – 

9. ročníku ZŠ, resp. ze srovnatelných ročníků víceletého gymnázia, (Fyzikální olympiáda, 

Matematická olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích, 

Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Soutěž DDM v 

programování) se započítává 10 bodů – umístění musí být doloženo originálem nebo ověřenou 

kopií diplomu a odevzdáno jako příloha přihlášky. 

 

 Počet bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky 

(maximálně 100 bodů – 50 bodů český jazyk a literatura, 50 bodů matematika). Každému 

uchazeči se započte lepší výsledek z 2 napsaných testů z jednotlivých zkoušek. Pokud uchazeč 

nevyužije možnosti skládat jednotnou zkoušku dvakrát, započte se mu výsledek ze složené 

zkoušky. 

 

 Cizinci, kteří nekonají písemnou zkoušku z jazyka českého a literatury, jsou zařazeni na pořadí 

podle umístění v matematice. Podmínkou přijetí je složení ústní zkoušky z jazyka českého. 

 

 V případě shodného celkového počtu bodů se přihlíží k součtu výsledků z jednotných testů (v 

případě shodného součtu pak v pořadí matematika, český jazyk a literatura). 

   

 

Podmínkou přijetí ke studiu od 1. 9. 2020 je dále úspěšné splnění povinné školní docházky nebo 

úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky - žák bude v září 

2020 předkládat vysvědčení za 2. pololetí posledního ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku 

víceletého gymnázia. 

 

 
RNDr. Zdeňka Hamhalterová 

ředitelka školy 

 



Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 

 

 

 

Ochrana zdraví na GA během PZ dne 8. 6. 2020 

(pokyn ředitelky školy) 
verze 19. 5. 2020 

 

 

Cesta do školy a ze školy 

 

Při cestě do školy a ze školy se na uchazeče, doprovázející osoby a zaměstnance školy 

vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, platná ke dni písemné 

zkoušky, zejména:  

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)  

 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními 

 

 

Vstup do budovy, pohyb v budově školy 

 

 Uchazeč odevzdá při vstupu pracovníkovi školy ve vstupní hale vyplněný formulář 

„Čestné prohlášení“ (každý uchazeč dostane e-mailem). Uchazeč s rizikové skupiny 

(viz dále) vstupuje do školy s vědomím této skutečnosti a může přijít o 30 minut dříve, 

než je uvedeno na pozvánce k přijímací zkoušce. 

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 

příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný 

příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám 

(vyjma asistenta pedagoga, kterého má žák přiděleného na základě doporučení 

speciálního poradenského zařízení nebo pedagogicko psychologické poradny). 

 Všichni uchazeči i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky, s rouškou 

vstupují do učeben. 

 Každý uchazeč bude mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušek. 

 Při vstupu do budovy si všichni příchozí dezinfikují ruce. 

 Uchazeč se pohybuje pouze na patře, kde je zkušební učebna, používá toalety na 

daném patře – při přesunu dodržuje odstup 2 metry. 

 Při vstupu do učebny si uchazeči vždy důkladně umyjí a dezinfikují ruce (dezinfekční 

prostředek je v učebně na umyvadle). 

 Před opuštěním učebny si všichni uchazeči na celou dobu mimo učebnu nasadí 

roušky. 

 Během přestávky se uchazeč bude pohybovat pouze v prostoru, který vyspecifikuje 

dozírající učitel. 

 

 

Pobyt v učebně 

 Je nezbytně nutné dodržet zásadu jeden uchazeč v lavici v učebně.  

 Uchazeč používá vlastní psací potřeby (musí mít náhradní). 

 Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny uchazečů, pokud je to nezbytné 

z organizačních důvodů. 

 V průběhu pobytu v učebně nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je 

zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). 



 Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. kontrola dokumentů), musí se roušky nosit i 

v učebně. 

 Při sejmutí roušky si každý uchazeč ukládá svou roušku do sáčku.  

 V každé učebně je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).  

  Osoby s rizikovými faktory  

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:   

 

1) Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  

2) Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s 

dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  

3) Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou 

léčbou, např. hypertenze.  

4) Porucha imunitního systému, např.   

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  

b) při protinádorové léčbě,  

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.  

5) Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).  

6) Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  

7) Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu 

funkce ledvin (dialýza).  

8) Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  

 

Do rizikové skupiny patří uchazeč, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený 

výše nebo pokud některý z bodů naplňuje kterákoliv osoba, která s ním žije ve společné 

domácnosti. 

 

Objevení příznaků infekce dýchacích cest v průběhu zkoušky 

Pokud se příznaky objeví v průběhu vlastní zkoušky, postupuje se obdobně jako v případě 

jiné zdravotní indispozice na straně žáka:  

 Situaci na místě řeší ředitel školy v součinnosti s dozorem na chodbě. 

 V případě, že se jedná o nezletilého žáka, je nutné okamžitě kontaktovat zákonného 

zástupce a dohodnout se na převzetí žáka.  

 Pro tyto případy bude vyčleněna místnost, kde žák pod dozorem vyčká příchodu 

zákonného zástupce. 

 O této situaci ředitel školy informuje spádovou hygienickou stanici.  

 O skutečnosti se sepíše záznam do spisu.  

 Uchazeč (zákonný zástupce nezletilého uchazeče) nepřítomnost řádně omluví 

nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má 

žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném prováděcím právním 

předpisem.  

   

 

 

 

 

RNDr. Zdeňka Hamhalterová 

ředitelka školy 
 


