
Gymnázium a Střední odborná škola Přclouč

Přelouč 11. května 2020

RoZHODNUTÍ Řnorrtrn
ě.I2l2020

V souladu s ustanovením § 59 - 61 a § 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějšich předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijimacím řízeni ke střednímu
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 135/2020 Sb,, o zvláštních
pravidlech pro přijímáni k něktelým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve
školním roce 2019/2020

vyhlašuji

2, kolo přijímacího řízení pro školní rok 202Ol2O21,

a §tanovuii

kritéria pro 2. kolo přijímacího Ťízení pro ško]ií rok 2020/2021

/-,
In8. Miloslav Pavlata

zia a Střední odborné školy Přelouč

Přiloha č. 1: Vyhlášení 2. kola přijimacího řízení pro školní r ok 202012021,
Příloha č. 2: Kritéria pro 2, kolo přijimacího řízení pro školn í rok 2020l2O21
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Přílohq č. 1 rozhodfiutí ředitele školy č. 1212020

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
se sídlem Přelouč, obíánců mííu 1025, Psč 535 01

Ředitelství GymnáZia a Střední odborné školy Přelouč vyhlašuje druhé kolo
přijímacího řízení pro obory vzdělání poskytujicí střední vzdělání s matuŤitní
zkouškou a výučním listem.

obor vzdělání Stanovená kapacita oboru pro 1, ročník

34-53-Ll01

34-53-H/01

34-52-Hl01

23-68-11l01

Reprodukční glaíik pro média

RepŤodukční gíafik

TiskaŤ na polygraíických stroiích

Mechanik opravář motorových vozidel

56

56

14

30

obor vzdělání Stanovcná kapacita oboru p1o 5. 10čník

7s-41,K/a1 Cymnázium - 5.1očník (kvinta)

Přihlášky ke studiu podávejte na sekretariát Gymnázia a StŤední odborné školy
Přelouč nejpozději do 19. 6. 2020 do 12 hodin.
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PříIoha č. 2 rozhodtlutí ředitele školy č_ 1212020

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ

Kritéria přijímacího řízení pro šk olni rck 202012021 - 2. kolo

a) 34-53-L/01 Reprodukční gŤaíik pío média

Je vyžadováno potv tzení zdravotní zpúsobilosti uchazeče.

Pořadí uchazečů v 2. kole přijímacího řízení bude sestaveno na základě dosažených
vý§ledků z te§tu CERMAT z prvního kola přijímacího řízení.

Podmínkou pro přijetí ve druhém kole je dosažení alespoň 20 bodú (ze 100 možných)
v obou testech CERMAT dohromady, Bez splnění této minimální podmínky neni
možné uchazeče přijmout, Výsledky isou přenosite]né z přijímacího řízení na jiné
škole.

Kritéria přiietí:
Základním kritériem 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 chováni na základní škole (max. 45 bodů),
- dalšich aktivit (max. 5 bodů).

Maximální celkový počet bodů je 150.

Prospěch na základní škole zohledňuje výsledky uchazeče za druhé pololeti 8. třídy
a první pololetí 9. třídy z předmětu: český jazyk, -!. cizi jazyk, matematik4 fyzika,
chemie, přírodopi, dějepis a výtvarná výchova (případně předmětu, které těmto
odpovídají §Vým obsahem). Součet uvedených 16 známek se započítává do bodového
zisku následovně:

součet

známek
,].6 ,l7

18 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. 18 15 12 9 6 3 0
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Pokud byt žák hodnocen sníženou známkou z chování, bude mu z celkového počfu

bodů odečteno za: chování uspokojivé 20 bodu neuspokojivé 30 bodů.

Aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umistění v soutěžích
a přehlidkách 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 - 2bodý 1, místo - 3 body
krajské kolo:
účast 1 bod, 5, a 4, místo 2body,3. místo 3 body, 2. místo - 4 bodý 1. místo -

celo§tátní kolo:
ričast 5 bodů
odbomá soulěž:
účast 1bod,3. a 2. místo 2 body, 1. místo 3 body

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

výsledkovou listinou současně s přihláškou ke studiu.

Pomocným křitériem Při rovnosti bodů jsou brána v úvahu doplňková kritéria

v uvedeném pořadí:

- součet bodového hodnocení jednotných testu (CERMAT),

- bodové hodnocení za prospěch ze základní školy,

- bodové hodnocení testu z matematiký

- bodové hodnocení testu z českého jazyka.

Další informace
Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním pořadí uchazečů podle

dosažených výsledků pod ťegistračním číslem a seznamu přijatých llchazečů na

webových stránkách. Přijatí uchazeči nebudou vyrozuměni žádným dalšírn dopisem.
Písemné lozhodnutí bude zasláno pouze uchazečům. kteří nebudou Přijati,

Uchazeči budou seřazeni podle počtu bodů vzestupně a budou pŤijimáni do naplnění
stanovené kapacity oboru pro 1, ročník.

Přiiatý uchazeč musi svůi zájem o studium potvŤdit odevzdáním zápisového listku
nejpozděii do 5 pracormích dnů od zveřejnění výsledků přijímaciho iizení.
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b' 79-41-w81 Gymnázium - 5. ročník (kvinta)

Potvrzení zdravotni způsobilosti uchazeče není vyžadováno,

Uchazeči budou přijimáni dle § 63 zákona č.56112004 Sb,, o předškolním, základním,
středním, vyšším odbolném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, na základě školni přijímací zkoušky, která bude nahrazena v druhém kole
výsledky testu společnosti CERMAT. Tyto výsledy jsou přenositelné z 1. kola
při|ímacího řízení na jiné škole.

Základním kritériem pro přijetí je pořadí uchazečů, ktelé bude dáno součtem bodů
získaných z

výsledků školní přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka (max. 100

bodů)

prospěchu na základni škole (max. 30 bodů)
dalších aktivit (max. 5 bodů)

Maximálni celkový počet bodů ie 135.

Podmínly pro piiieti V druhem lole:

Uchazeč získá alespoň 35 bodů (ze 100 možných) v obou testech dohromady.
Uchazeč v obdobi a v předmětech (viz následující odstavec) byl maximálně
ve dvou případech hodnocen prospěchem dobrý.

Bez splnění těchto minimálních podmínek není možné uchazeče Piijmout.

Prospěch na základní škole zohledňuje výsledky uchazeče za druhé potoletí 8. třídy
a první pololeti 9. třídy z předmětu: český jazyk, 1,. cizí jazyk, matematik4 fyzik&
chemiq PřirodoPis, zeměpis a dějePis (příPadně předmětu, které těmto odpovídaií
svým obsa}rem). Součet uvedených 16 známek se započítává do bodového zisku
následovně:

Součet

známek
16 ,l7

18 1,9 20 2,1 22 23 24 25 26 27 29 30 nad 30

Body za

prospěch
3{) 28 26 24 22 20 18 1,6 14 1,2 10 8 6 4 2 0
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Aktivity nad rámec běžných školních povirmostí (účast a umístění v soutěžích

a přehlí<ikách typu A vyhlašovaných MŠMT) budou ohodnoceny dle umístění:

okresní kolo:

účast 1 bod, 3. a2. místo-2body, 1. misto,3body

kraiské kolo:

účast 1boó 5. a4. místo - 2 bodý 3, místo -3body,2. misto-4body, 1. místo -
5 bodů

celostátní kolo:

účast - 5 bodů

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

výsledkovou listinou současně s přihláškou ke sfudiu.

Pomocným kritériem při rovnosti bodů jsou brána v úvahu doplňková kritéťia

v uvedeném pořadí:

- součet bodového hodnocení testu CERMAT
- bodové hodnocení za prospěch ze základní školy

- bodové hodnocení z matematiky

- bodové hodnocení z českého jazyka

Ke sfudiu budou přijati uchazeči dle pořadí do naplnění kapacity 5. ročníku (kvinty).

Další informace

Výsledky přijímaciho řízení budou oznámeny zveřejněnim pořadi uchazečů podle

dosažených výsledků pod registračním číslem a seznamu přija§i,ch uchazečů na

webových str;ínkách školy, Rozhodnutí o nepřijetíke sfudiu obdrží uchazeči dopisem.

Přijatý uchazeč musí svůi zájem o studium potvrdit písemnýŤn oznámením

nejpozději do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků pŤijímacího řizení
(zápisový lístek se neodevzdává).

Odvolání uchazeče ploti rozhodnlrtí ředitele školy o výsledku přijímacího řizení lze
podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí,
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. 34-53-H/01 Reprodukční grafik

. 34-52_H/01 Tiskař na polygrafických stloiích

. 23-68-Hl01 Mechanik opravái motolových vozidel

Škotní Přijímací zkouška aŇ jednomá přijímací zkouška se nebude konat.

KíitéŤia přijetí:
Základním kritériem k přijetí je pořadí uchazečů, které bude dáno součtem 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 vypočitány na základě celkového
průměrného prospěchu (X) dle Vzorce Y = 275 75 * X. Celkový pruměrný prospěch
bude určen dle prospěchu uchazeče z druhého pololetí předposledního ročníku
a prvního pololetí posledniho ročníku, kdy uchazeč ukončí povinnou školní
docházku (ve většině případů se jedná o 8. a 9. třídu ZŠ). Průměry se zaokrouhlují na
dvě desetinrrá mista.

vzoror á tabulka zjkIadruch hodnot:

Pokud byl žák hodnocen sníženou známkou z chováni, bude mu z celkového počtrr
bodů odečteno za: chování uspokojivé 20 bodů, neuspokojivé 30 bodů.
Pokud žák při sfudiu na základní škole opakoval roční! bude mu z celkového počtu
odečteno 50 bodů.
Aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění v soutěžich
a přehlídkách typu A vyhlašovaných MŠMT, účast v soutěži Hledáme mladého
grafika Pardubického klaje) budou ohodnoceny dle umístění:

Celkový
průměr
(X)

1,00 1,25 1,50 1,,75 2,o0 z50 2,75
3,00 a
větší

Body za
prospčch
(Y)

200 181,25 1,62,5
,l43,75 l25 1,06,25 87,5 6E,75 50
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okresní koloI
účast - 1 bod, 3. a 2. místo - 2 bodý 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
celostátni kolo:
účast 5 bodů
odbomá soutěžl
účast - 1 bod, 3. a 2. místo 2body, 1.místo-3body

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

výsledkovou listinou současně s přihláškou ke sfudiu.

Pomocným kritériem při lovnosti bodů jsou brána v úvahu doplňková klitéria

v uvedeném pořadí:

- bodové hodnocení za ptospéch ze základní školy,

- bodové hodnocení za další aktivity žáka.

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

kapacity oborů.

Obor vzdělání 34-52-HlO7 Tiskař na polyglaíických strojích bude otevřen při
minimálním počtu 6 odevzdaných zápisových lístků:

Dalši informace
Výsledky pŤijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním pořadí uchazečů podle

dosažených výsledků pod registračním číslem a seznamu přijat|ch uchazečů na

webových stránkách školy. Přijatí uchazeči nebudou lyrozuměni žádným dalším
dopisem. Písemné lozhodnutí bude zasláno pouze uchazečům, kteří nebudou přijati.

Přijatý uchazeč musí svůj zájem o studium potvrdit odevzdáním zápisového lístku
nejpozděii do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího Ťízení.


