
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

I'řc:lorrč 28. dtrbrra 2022

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE
č.912022

V souladu s ustanovením § 59 - 61 zákona č, 56U2OO4Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzděláváni (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, vyhlášky 3531201,6 Sb, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů

vyhlašuji

2. kolo přijímaciho řízení

a stanovuji

kritéria pro 2, kolo přijímacího íízení pro školní rok 2O22l2O2g.

,?^- C,

Ingdiro"luu Pavlata
ředitel školy

Přílohy:
1. Vylrlášeni 2. kola přijímacího řízení
2. Kritéria přijímacího řízerrí pro 2. kolo přijímacího řizení pro školni rok 202212023
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Ředitelství Gyrnnázia a Střední odborné školy Přelouč vyhlašuje druhé ko1o

přijímacího řízení pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní
zkouškou.

obor vzdělání Stanovená kapacita oboru pro 1. ročník

Příloha č. 1, rozhodnutí ředitele školy č. 9 /2022

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
se sídlem Přelouč, Obránců míru 1025, PSČ 535 01

Fotograí

Reprodukční grafik pro média

34-56-Ll0I

34-53-L/01, 56

Přihlášky ke studiu podávejte na sekretariát Gymnázia a Střední odborné školy
Přelotrč nejpozději do 6.5.2022 do 12 hodin.

V případě, že uchazeč nekonal jednotné přijímací testy CERMAT, bude konat
školní přijímací testy z matematiky a českého jazyka. Termín konání testů je

stanoven na 9. května 2022.



Příloha č.2 rozltodnutíředitele školy č. 912022

GyMNÁzIuM A sTŘEDNÍ oDBoRNÁ šrorn pŘrrouč

Kritéria přijímacího íizenipro školní rok202212023 - 2. kolo

Obory ozdělání poskytující střední azdělání s maturitní zkouškou

základním kritériem k přijetí je pořadí uchazečů, které bude dáno součtem bodů
ziskaných z:

- výsledků jednotných testů z matematiky a českého jazyka nebo školních
přijímacích testů s váhou 3 (tedy započteno 3x tj. max. 30O bodů). Pokud žák
neabsoivoval jednotné testy CERMAT, musí absolvovat školní přijímací testy
z matematiky a českého jazyk4

- prospěchu a chování na základní škole (max. 185 bodů),
- dalších aktivit (max. 15 bodů).

Maximální celkový počet bodů je 500.

Body za prospěch na základní škole (y) brrde vypočítán na základě celkového
průměrného prospěchu (x) uchazeče ze všech povinných předmětů
z druhého po1oletí osmého ročníku s váhou 1 a z prvního pololetí devátého ročníku
s váhou 2 dle vzorce Y:285 - 10O " X. Průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.
y zor ov á tabulka základních hodnot:

pokud byl žák hodnocen z některého předmětu stupněm nedostatečný, bude mu
z celkového počtu bodů odečteno 75 bodů.

pokud by1 žák hodnocen z některého předmětu stupněm dostatečný, bude mu
z celkového počtu bodů odečteno 10 bodů.

pokud byl žák hodnocen sníženou známkou z chování, bude mu z celkového počtu
bodů odečteno za chování uspokojivé 25 bodů, za chování neuspokojivé 50 bodů.

Celkový průměr
(X)

1,00 1,25 1,50 17\ 2,0() 1 .)tr 2,5() 2,75
Vlce nez

)7q
Body za prospěch
(Y) 185 160 135 ll0 85 60 35 10 0



Aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění v soutěži Hledáme
mladého grafika) budou ohodnoceny dle umístěni:

urnísteir-rí 1 4-5 6-10 11 -15 16 _20 účast

Body 15 12 10 i] 6 4 2

Pomocným kritériem při rovnosti bodů jsou brána v úvahu dopiňková kritéria:

- součet bodového hodnocení jednotných testů nebo školních přijímacích testů,

- průměrný prospěch z předmětů český 1azyk, 1,. cizi jazyk a matematika na ZŠ

ve výše uvedeném období,

- průměrný prospěch z předmětů český jazyk a matematika na ZŠ ve výše

uvedeném období,

- bodové hodnocení za další aktivity žáka.

Ke studiu může být pŤijat uchazeč, který v celkovém hodnocení získal 105 a více

bodů a současně z jednotných testů nebo školních přijímacích testů získal

minimálně 25 bodů.

Ke studiu bude přijato u oboru vždy do stanovené kapacity oboru.

Obor vzdělání Stanovená kapacita oboru pro 1. ročník

34-56-Ll01 Fotograí

34-53-L/01 Reprodukční graíik pro média

Další iníormace

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním pořadí uchazečů podle

dosažených výsledkťr pod rcgistlačním číslem a seznamu přijatých uchazečů na

webových stránkách školy nelpoz,ději1,0.5.2022. Přijatí uchazeči nebudou vyrozuměni
žádným dalším dopisem. Písemné rozhodnutí bude zasláno pouze uchazečům, kteří
nebudou přijati.

Přiiatý uchazeč musí svůj zájem o studium potvrdit odevzdáním zápisového lístku
nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
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odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího Ťizení lze
podat ve 1hůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Úprava podmínek jednotné přijímací zkoušky pro žáky se speciálními
vzdělávacími potŤebami
V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se při úpravě podmínck
přijímacího řízení (konání školní přijímací zkoušky) vychází z doporučení školského
poradenského zařizeni, Dopolučení školského poradenského zařizení, a tim i žádosti
na úpravu podmínek konání školní přijimací zkoušky sc rnusí předložit společně
s přihláškou ke studiu.

Úprava podmínek přijímacího řízení pro uchazeče o studium - absolventy
zahraniční školy
osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve
škole mimo území České republiky, se při přijímacim řízení promíjí na jejich žádost
podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka (českého
jazyka a literatury). znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzděláváni, se
u těchto osob ověří rozhovorem. U uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku
z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákon a a prokáží rozhovorem
znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, vytvoří ředitel školy pr-cl
hodnocení výsledku jednotné zkoušky ve spolupráci s centrem pro zjišťování
výsledků vzdělávání jejich pořadí podle § 14 vyhlášky č.35312016 Sb,, o přijímacím
řízení ke střednímu vzděláváni, ve znění vyhlášky č.24312017 Sb, Hodnocení těchto
uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek
testu z českého 1azyka a literatury. pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se
použije pro jejich zaíazení do výsledného pořadí uchazečů.




