
Gymnázium a Střední odborná škoia Přelouč

Přelouč 10. ledna 2020

RoZHoDNUTÍ ŘnortEtp
ř. 112020

V souladu s ustanovením § 59 - 61 a § 63 zákona č. 561/2004 Sb,, o předškolním,
základním, středním, vyšším odbornérn a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějšich předpisťr a vyhlášky 353/2016 Sb. o přijímacím Ťízení ke střednímu
vzděláváni, ve znění pozdějších předpisů,

ulčuji

kritéria přijímacího řízení pro školní rok 202012021,.

Ing. Miřoslav Pavlata
Ťeditel školy

Příloha: Kritéria přijímacího řízení pro školní lok 2020/2021
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P ř íloha r ozho d nu tí č.1 l 2020

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - 1. kolo

1. Obory vzdělání posk},tuiící střední vzdělání s maturitní zkouškou

a) 79-41-w81 Gymnázium - 1. ročnik (prima) - osmileté studium

Uchazeči o vzdělávání v oboru konají povinné jednotné přijímací zkoušky dle sdělení
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Čj: MŠMT-29437 t2019-1), Testování
bude probíhat podle jednotného harmonoglamu a bude mít formu písemných testu
z Ceského jazyka a litelatury a z Matematiky a jeií aplikace, Dodavatelem testu je
společnost CERMAT. Školní pŤiiimací zkouška se nebude konat. Potvrzení zdravotní
způsobilosti uchazeče neni vyžadováno.

Přihláška uchazeče pro první kolo přijímacího řízení musí být doručena na
Cymnázium a středni odbornou školu Přelouč do 2, 3.2020 na předepsaném íormuláři
a potvrzena přislušnou základní školou, případně s doloženými ověřenými kopiemi
požadovaných dokladů o předchozim vzdělávání.

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat 16. 4. 2020 (1. řádný termin) a 17. 4.2o2o
(2. Ťádný termín). Náhradni termín je stanoven na 13. a 14. 5. 2020,

Každý uchazeč může jednotnou přijímací zkoušku konat dvakrát:
- v plvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním

pořadí,
- ve dluhém §tanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve

druhém pořadi.
Pokud uchazeč koná jednotnou zkoušku dvaklá! do hodnocení přijimacího řízení se
mu započte lepší výsledek z každého testu.

Rozsah teslů
Český jazyk a literatura: 60 minut celkový počet bodů - 50
Matematika: 70 minut celkový počet bodů - 50

Podmínkou pro přijetí v prvním kole je dosažení ale§poň 30 bodů (ze 100 možných)
v obou testech dohromady. Bez splnění této minimální podmínky neni rnožné
uchazeče přijmout.

Kdtéria přijeti:
Základním kdtéíiem k pŤiietí je pořadí uchazečů, které bude dáno součtem bodů
získaných z:



- výsledků jednotných testu z matematiky a českého jazyka (max. 100 bodů),
- prospěchu na základní škole (max.20bodů),
- dalších aktivit (max, 5 bodů).

Maximá]ni celkový počet bodů je 125. Konáli uchazeč jednoťnou zkoušku v obou
termínech prvního ko14 započítává se mu do celkového hodnocení vždy lepší z obou
výsledků.

Prospěch na základní škole zohledňuje výsledky uchazeče za prvni pololetí 5, třídy
z předmětu: český jazyk, cízí jazyk, matematika vlastivěda a pŤírodověda (případně
předměhi ktelé těmto odPovídají svým obsahem). součet uvedených 5 známek se

započítává do bodového zisku následovně:

Součct
známek

c 6 7 8 9 10 a více

Body za
prospěch 20 16 1,2 8 4 ()

Pozn.: V případ§ že je přírodověda a vlastivěda nahrazena jedním pŤedmětem,

započte se známka z tohoto předmětu dvakrát.

Aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění v soutěžích
a přehlídkách typu A vyhlašovaných MŠMT) budou ohodnoceny dle umístění:

okresní kolo:
účast-lbod.3.a2,místo-2body, 1. misto 3 body
kraiské kolo:
účast - 1 bod, 5, a 4. místo,2 body, 3, místo 3 body, 2. místo - 4 body, 1. místo,
5 bodů
celostátní kolo;
účast 5 bodů

Umí§těni a účast na soutěžích musí být doloženy diplomem, účastnickým listem nebo
výsledkovou listinou současně s přihláškou ke studiu; v případě konání soutěže po
tomto termínu nejpozději do 8. 4. 2020 do 13 hodin.

Pomocným kritériem při rovnosti bodů jsou brána v úvahu doplňková kritéria
v uvedeném pořadí:

- součet bodového hodnocení jednotných testu,
- bodové hodnocení za prospěch ze základní školy,
- bodové hodnocení testu z matematiký
- bodové hodnocení tesfu z českého jazyka,

Ke studiu bude přijato prvních 30 uchazečů. V případě, že některý z přijatých
uchazečů neodevzdá zápisový lístek, mohou být uchazeči na 31. a následujících
místech následně přijati ke sfudiu na základě odvolání v íámci využiti nástroje tzv,
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autoremeduťy v souladu se zákonem ě, 56U2004 Sb., o předškolním, základním,
střednim, vyššim odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, do stanoveného celkového počtu přijímaných uchazečů.

Další informace
Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním pořadí uchazečů podle
dosažených výsledků pod registračním číslem a seznamu přijatých uchazečů na
webových stránkách školy nejpozději 30.4.2020. Přijati uchazeči nebudou
vyrozuměni žádným dalším dopisem, Pisemné rozhodnutí bude zasláno pouze
uchazečům, kteří nebudou přijati.

Piijatý uchazeč musí svůi záiem o studium potvrdit odevzdáním zápisového lístku
nerpozděii do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přiiímacího řízení.

odvolání uchazeče proti Ťozhodnuti ředitele školy o výsledku přijimacího řízení lze
podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
V případě organizování druhého a dalších kol přijímacího řízení budou nová kritéria
přijetí zveřejněna na v,,ebových stťánkách školy.

Úprava podmínek iednotné přiiímací zkoušky pto žáky §e §peciálními
vzdělávacimi potiebami
V případě uchazečů se speciálními vzdělávacimi potřebami se při úpravě podminek
přijimaciho řízení (konání jednotné přijímací zkoušky) vychází z doporučení
školského poradenského zařízení. Doporučení školského poradenského zařízení. a tím
i žádosti na úpravu podmínek konáni iednotné přijímaci zkoušky se musí předložit
společně s přihláškou ke sfudiu do 2. 3. 2020,

Úplava podmínek pfiiímacího řízení pro uchazeče o studium - absolventy
zahraniční školy
Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které ziskaly předchozí vzdělání ve
škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost
podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka (českého

iazyka a litelatuly). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se
u těchto osob ověří rozhovorem. U uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku
z českéhojazyka a litelafury podle § 20 odst,4 školského zákona a prokáží rozhovorem
znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, vytvoří ředitel školy pro
hodnocení Výsledku iednotné zkoušky ve spolupráci s Centrem pro zjištbvání
výsledků vzdělávání jejich pořadí podle § 14 vyhlášky č. 35312016 Sb., o přijímacím
řízeni ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 24312017 Sb. Hodnocení těchto
uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnoceni, které neobsahuje výsledek
tcstu z českého jazyka a literafury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se
použiie pro jejich zařazení do výsledného pořadi uchazečů.



b) 34-53-L/01 Reprodukční graíik pro média

Uchazeči o vzdělávání konají povinné jednotné přijímací zkoušky dle sděleni
Ministel§tva školství, mládeže a tělovychovy lČj: MŠMT-2943712019-1). Testování

bude probíhat podle jednotného halmonogťamu a bude mít formu písemných testů

z Českého jazyka a litelatury a z Matematiky a jeií aplikace. Dodavatelem testt1 je

spoIečnost CERMAT.

Přihláška uchazeče pro první kolo přijímacího řízeni musí být doručena na

Gymnázium a soŠ Přelouč do 2. 3,2o2o na předepsaném formuláři a potvlzena
příslušnou základní školou, případně s doloženými ověřenými kopiemi
požadovaných dokladů o předchozím vzdělávání. Je vyžadováno potvrzení
zdravotni způsobilo§ti uchazeče. Jednotné přijímací zkoušky se budou konat
74,4,2020 (1. řádný teŤmín) a75. 4.2020 (2. řádný termín). Náhradní termín je

stanoven na 13. a 14. 5. 2020.

Každý uchazeč může jednotnou přiiímaci zkoušku konat dvakrát:
- v přvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním

pořadí,
- ve druhém stanoveném telminu ve škole uvedené na přihlášce ve

druhém pořadí.
Pokud uchazeč koná jednotnou zkoušku dvakrát, do hodnocení přijímaciho řízení se
mu započte lepší výsledek z každého testu,

Rozsah testů:

cesky jazyk a lItcŤafuŤa: 6U mlnut
Matematika: 70 minut

celkový počet bodů - 50

celkový počet bodů - 50

Maximální celkový počet bodů je 100.

Podmínkou pro přijetí v pťvním kole je dosažení alespoň 20 bodů (ze 100 možných)
v obou testech dohromady. Bez splněni této minimální podmínky není možné
uchazeče pŤijmout,

Kritéda přijeti:

Základním klitériem k přijetí je pořadí uchazečů, které bude dáno součtem bodů

získaných z:

- výsledků jednotných testů z matematiky a českého jazyka (max. 100 bodů),

- prospěchu a chování na základní škole (max. 45 bodů),

- dalších aktivit (max.5 bodů).

Maximální celkový počet bodů je 150.



Prospěch na základní škole zohledňuje výsledky uchazeče za druhé pololetí 8. třídy
a prvni pololetí 9, třidy z předměhr: český jazyk, "t. cizi jazyk, matematika, fyzika,
chemie, přírodopig dějepis a výtvarná výchova (případně předmětu, které těmto
odpovídají svým obsahem). Součet uvedených 16 známek se započítává do bodového
zisku následovně:

Pokud byl žák hodnocen sníženou známkou z chování, bude mu z celkového počfu
bodů odečteno za: chování uspokojivé 20 bodů, neuspokojivé 30 bodů.

Aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění V §outěžích
a přehlídkách typu A vyhlašovaných MŠMT, účast v soutěži Hledáme mladého
grafika Pardubického kraje) budou ohodnoceny dle umístění;

okresní kolo:
účast 1 bod, 3. a 2. místo - 2 body, 1.místo-3body
kraiské kolo:
účast - 1bod,5, a 4. místo - 2 body,3. místo-3 body,2, místo 4body,:t. místo -
5 bodů
celo§tátní kolo:
účast - 5 bodů
odborná soutěž:
účast-lbod,3.a2.místo-2body, 1, místo 3 body

Umístění a účast na soutěžích musí být doloženy diplomem, účastnickým listem nebo
výsledkovou listinou současně s přihláškou ke studiu; v případě konání soutěže po
tomto termínu nejpozději do 8. 4. 2020 do 13 hodin.

Pomocným kritériem při rovnosti bodů jsou brána v úvahu doplňková kťitéIia
v uvedeném pořadí:

- součet bodového hodnocení jednotných testu (CERMAT),
- bodové hodnocení za prospéch ze základní školy,
- bodové hodnoceni testu z matematiky,
- bodové hodnocení tesfu z českého jazyka.

Ke studiu bude přijato pwních 56 uchazečů, V případě, že některy z píljaťých
uchazečů neodevzdá zápisový listek, mohou být uchazeči na 57, a následujících
místech následně přijati ke studiu na základě odvolání v Ťámci využití nástloje tzv.

Součet

známek
,l6

1,7 1B 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 nad 30

Body za

prospěch
45 42 39 36 33 30 27 21 21 1B 15 12 9 6 3 0



autolemeduly v souladu se zákonem ě. 56U2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jinérn vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, do stanoveného celkového počtu přijímaných uchazečů.

Dalši iníoŤmace

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním pořadí uchazečů podle
dosažených výsledků pod registračním čislem a seznamu přijatých uchazečů na

wcbových stránkách školy nejpozději 30.4. 2020. Přijatí uchazeči nebudou vyrozuměni
žádným dalším dopisem, Písemné rozhodnutí bude zasláno pouze uchazečům, kteří
nebudou pŤijati.

Přijatý uchazeč musí svůj zájem o studium potvrdit odevzdáním zápisového lístku
neipozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího fizení.

odvolání uchazeče proti lozhodnutí ředítele školy o výsledku přijímacího řízení lze
podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení lozhodnutí,

Úprava podmínek iednotné přijimací zkoušky pto žáky se speciálními
vzdělávacimi potřebami
V připadě uchazečů se speciálnimi vzdělávacími potřebami se při úpravě podmínek
přijímaciho řízení (konání jednotné přijímací zkoušky) vychází z doporučeni
školského poradenského zařízení. Doporučení školského poradenského zaŤízení, a tím
i žádosti na úpravu podmínek konání jednotné přijímací zkoušky se musí předložit
společně s přihláškou ke §fudiu do 2. 3. 2020.

Úplava podrnínek přijimacího řízení plo uchazeče o sludium - ab§olventy
zahraniční školy
Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly pŤedchozi vzděláni ve

škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promijí na jejich žádost
podle § 20 odst,4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka (českého
jazyka a litelatury). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzděláváni, se

u těchto osob oVěří lozhovořem, U uchazečů, kteřínebudou konatjednotnou zkoušku
z českého |azyka a liteřafuťy podle S 20 odst.4 školského zákona a prokáží rozhovorem
znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, vytvoří ředitel školy pro
hodnocení výsledku jednotné zkoušky ve spolupráci s Centrem pro zjišťování
výsledků vzdělávání jejich pořadí podle § 14 vyhlášky ř.35312016 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č.243120-17 Sb. Hodnocení těchto

uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek
tesťu z českého jazyka a literafury, Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se
použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.
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c') 79-47-w81 Gymnázium - 5. ročník (kvinta)

Všichni uchazeči vykonají školní přijímací zkoušku stanovenou ředitelem školy dle
§ 63 zákona č. 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbomém
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Testování bude
probíhat formou pisemných testů z Českého iazyka a litelatury a z Matematiky a ie'í
aplikace. Obsah a íorma testů bude ekvivalentní s testy jednotných zkoušek, které
dodává společnost CERMAT pro jednotné přijímací zkoušky do prvnich ročníků
oborů vzdělání s mafuritní zkouškou.

Žádost o přijetí ke studiu a přihláška uchazeče pro první kolo přijímacího řízení musí
být doručena na Gymnázium a soŠ Přelouč do 27.g.2o2o. Potvrzení zdlavotní
/působiIo,iti uchazeče neni vyžadoráno.

V 1. kole přijímacího řízení proběhne te§tování uchazečů 17. 4. 2020,

Rozsah testů
Ceský jazyk a literafuťa:
Matemaťikai

60 minut
70 minut

celkový počet bodů - 50
celkový počet bodů - 50

Kritéria přiietí;
Základním kritéŤiem k přijetí je pořadí uchazečů" které bude dáno součtem bodů
získaných z,.

- výsledků školní přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka (max. 100
bodů),
prospěchu na základni škole (max, 45 bodů),
dalších aktivit (max. 5 bodů).

Maximaln r .elko\ ý poaet bod ů je l6n.

Podmínky pro přijetí v prvním kole; uchazeč získá celkem alespoň 50 bodů (ze 100
možných) v obou testech školni přijímací zkoušky, Bez splnění této podmínky není
možné uchazeče přijmout.

Prospěch na základni škole zohledňuje výsledky uchazeče za dluhé pololetí 8. třídy
a první pololetí 9. třídy z předmětu: český jazyk, 1. cízí jazYk, matematik4 fyzika,
chemie, přírodopis, zeměpis a dějepis (PříPadně Předmětů, které těmto odpovídaji
svým obsahem). Součet uvedených 16 známek se započítává do bodového zisku
následovně:

Součet

znárnek
16 1,7 18 19 2a 27 22 23 24 25 26 27 28 29 3() nad 30

Body za

prospěch
45 42 39 36 33 30 27 24 21. 18 15 12 6 3 0
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Aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění v soutěžích

a přehlídkách typu A vyhlašovaných MŠMD budou ohodnoceny dle umístění:

okresní kolo:
účast - 1 bod, 3. a 2. místo 2 body, 1. místo 3body
kraiské kolo:
účast,1 bod, 5. a 4. místo - 2 body, 3. místo 3 body, 2. místo 4 body, 1. místo -
5 bodů
celostátni kolo:
účast 5 bodů

Umístění a účast na soutěžích musí být doloženy diplomem, účastnickým listem nebo

výstedkovou listinou současně s přihláškou ke studiu; v případě konání soutěže po

tomto telmínu nejpozději do 8. 4. 2020 do 13 hodin.

Pomocným kŤitéťiem při rovnosti bodů jsou brána v úvahu doplňková kťitéria

v uvedeném pořadí:
- součet bodového hodnocení testu školní přijímací zkouškp
- bodové hodnocení za prospěch ze základní školy,
- bodové hodnoceni tesfu z matematiký
- bodové hodnocení testu z českého jazyka.

Ke §fudiu budou přijati uchazeči dle pořadí do naplnění kapacity třídy kvinta 30

žáků.

Další iníormace
Výsledky přijímacího řízeni budou oznámeny zveřejněnim pořadí uchazečů podle

dosažených výsledků pod registračním číslem a seznamu přijat,ých uchazečů na

webových stránkách školy nejpozději 22. 4. 2020. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
obdrží uchazeči dopisem. Přijatý uchazeč musí svůi zájem o §iudium pofuldit
pisemným oznámením ne|později do 7 pracovních dnů od zveřejnění výsledků
při|ímaciho Ťízeni (zápisový lístek se neodevzdává).

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitete školy o výsledku přijímacího Ťízeni lze
podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
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2. Obory vzdělání posk},tuiící střední vzdělání s výučním listem

34-53-H/01 Reprodukční graf ik
34_52-H/01 Tiskai na polygrafických stlojích
23-68-H/01 Mechanik opravář motoloqich vozidel

Školní přilímací zkouška ani jednotná přijímací zkouška se nebude konat. Je
vyžadováno potwzeni zdlavotní způsobilosti uchazeče. V prvním kole přijímacího
řízení může uchazeč podat dvě přihlášky ke studiu na tiskopise stanoveném MŠMT.
V dalších kolech přijímaciho řízení není počet přihlášek omezen, Tiskopisy |ze získat
na adlese: www.gyasos-prelouc,cz. Známky musíbýt ověřeny ředitelstvím piislušne ZŠ.
Uchazeči kteři se nehlásí ze základní školy, dodají s přihláškou ke studiu a vypsanými
známkami úředně ověřené fotokopie vysvědčení (matrikou městského úřadu, Českou
poštou, s. p., apod,) z předposledního ločníku a posledniho ročníku, kdy ukončili
povinnou školní docházku (ve většině případů se jedná o 8. a 9. třídu ZŠ), Pťo Prvni
kolo přijímacího řízení se přihlášky podávají v termínu do 2. 3, 2020.

Kdtéda pŤijeti:

Základním kritériem k přijetí je pořadí uchazečů, které bude dáno součtern bodů
získaných z,,

prospěchu a chování žáka na základní škole (max, 200 bodů),
dalších aktivit žáka (max. 5 bodů).

Maximální celkový počet bodů je 205.

Body za prospěch na základní škole (Y) budou vypočítány na základě celkového
průměrného prospěchu (X) dle vzorce Y = 275 - 75 * X. Celkový průměrný prospěch
bude určen dle prospěchu uchazeče z druhého pololetí pŤedposledního ročníku
a prvního pololetí posledního ročníku, kdy uchazeč ukončí povinnou školní
docházku (ve většině připadů se jedná o 8, a 9. třídu ZŠ). Průměry se zaokrouhlují na
dvě desetinná místa.

vzorová tabulka základních hodnot:

a)

b)
c)

Celkový
průměr
(x)

1,00 1,25 1,50 1,75 2,0o
3,00 a

větší

Body za
prospěch
(Y)

200 181,,25 162,5 1,43,75 125 106,25 87,5 68,75 50
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Pokud byl žák hodnocen sníženou známkou z chování bude mu z celkového počfu

bodů odečteno za: chování uspokojivé 20 bodů, neuspokojivé 30 bodú,

Pokud žák pŤi sfudiu na základní škole opakoval ročník, bude mu z celkového počtu

odečteno 50 bodů.

Aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění v soutěžích

a přehlídkách typu A Vyhlašovaných MŠMT, účast v soutěži Hledáme mladého

grafika Pardubického kraje) budou ohodnoceny dle umistění:

okresní kolo:
účast - 1 bod, 3. a 2. místo - 2 body, 1. místo - 3 body
krajské kolo:
účast,1 bod,5. a 4, místo - 2 body, 3. místo - 3 body, 2. místo 4 body, 1. místo,
5 bodů
celostátní kolo:
účast 5 bodů
odbomá soutěž:
účast - 1 bod, 3. a 2. místo - 2 body, :l. místo - 3 body

Umístěni a účast na soutěžích musí být doloženy diplomem, účastnickým listem nebo

výsledkovou listinou současně s přihláškou ke studiu; v případě konání soutěže po

tomto teťmínu nejPozději do 8. 4. 2020 do 13 hodin.

Pomocným kritériem při rovnosti bodů jsou brána v úvahu doplňková kritéria

v uvedeném pořadí:

- bodové hodnocení za prospěch ze základní školy,

- bodové hodnocení za další aktivity žáka.

Uchazeči budou seřazeni dle tohoto kťitéria a budou přijímáni do naplnění stanovené

kapacity oborů.

Maximální počty přijírnaných žáků:

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 30

34-53-H/01 ReProdukční grafik 56

34-52-Hl01 Tiskař na polygrafických strojích 74

Obor vzděIání 34-52-Hl01 Tiskař na polygrafických strojích bude otevřen při
minimálním Počtu 6 odevzdaných zápisových lístků:

Další informace
Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním pořadí uchazečů podle
dosažených výsledků pod legistračním číslem a seznamu přijatých uchazečů na
webových stránkách školy 22. 4.2020. Piijatí uchazeči nebudou vyrozuměni žádným
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dalším dopisem. Písemné rozhodnutí bude zasláno pouze uchazečům, kteří nebudou
přijati.
V případě, že něktelý z piljatých uchazečů neodevzdá zápisový lístek, mohou být
nepřijatí uchazeči následně přijati ke sfudiu na základě odvolání v rámci využiti
nástroje tzv. autoremeduly v souladu se zákonem č,561/2004 Sb., o předškolním,
základnim, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, do stanoveného celkového počfu přijímaných uchazeců,

Piijatý uchazeč musi svůj zájem o studium potvrdit odevzdáním zápisového lístku
ne|později do 10 placovních dnů od zveieinění výsledkú piijímacího řízení.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího iízení lze
podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
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