
Gymnázium a Střední odbomá škola Přelouč

Přelouč 1. července 2019

ROZHODNUTÍ Řnpmnrr
16l2019

V souladu s ustanovením § 59 - 60 zákonač.561,12004Sb., o předškolním, základním,
středním, vyŠším odbomém a jiném vzdéIávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisŮ a vyhlášky č. 3531201,6 Sb. o přijím acímíizeni ke střednímu vzdéIávání, ve znění
pozdějších předpisů

vyhtašuii

4. kolo přijímacího řizení

a stanovuji

kritéria přijímacího řízenípto 4. kolo přijímacího pro školní rok2019l2O2O.

(

Irrg. Miroslav Pavlata
ředitel Gymnázia a Střední
odbomé školy Přelouč

Přílohy:
1. Vyhlášení 4. kola přijímacího Ťízení
2. Kritéria přijímacího iizenípro 4. kolo přijímacího řízení pro školnírok2019l2O20
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Příloha č. 1 rozhodnutí č, 16/2019

Gymnázium a Střední odborná škota Přelouč
se sídlem Přelouč, Obránců míru 1025, PSČ sSS Or

ŘeditelsťvÍGymnázia a Střední odborné školy Přelouč vyhlašuje řeť kolo
Přijímacíhořízenípro obory vzděIáníposkyfující střední vzdéIánís mafuritrrí
zkouškou a výučním listem.

obor vzdéláni Stanovená kapacita oboru pro 1. ročník

34-53-Hl01 Reprodukční grafik

23,68-Hl01 Mechanik opravář motorových vozidel 30

PřihláŠkY ke studiu podávejte na sekretariát Gymnázia aStřední odborné školy
Přelouč nejpozděi i do 29.8. 2019 do 12hodin.
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Příloha č. 2 rozhodnutí č. 16/2019

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
se sídlem Přelouč, Obránců míru 7025,PSČ SSS Or

Kritéria pto 4, kolo přiiímacího íizenipro školní rok 201gt2020

UchazeČi budou seřazeni podle počtu bodů vzestupně a budou přijímáni do naplnění
stanovené kapaciťy oboru pro 1,. ročník.

Obory vzdélání poskyfující střední vzdélání s výučním listem

a) 23-.68-Hl01 Mechanik opravář motoroqich vozidel

b) 34-53-rV01 Reprodukční grafik

Školní přijímací zkouška ani jednobrá přijímací zkouška se nebude konat.
l e v y ž adováno p otv r zení zdt av otrtí způ sob ilo s ti u chaz e če.

UchazeČi budou seřazeni vzesfupně dle celkového průměmého prospěchu
z'l". a 2. pololetí předposledního ročníku a prvního pololetí posledního ročníku, kdy
uchazeČ ukonČÍ povinnou školní docházku (ve většině případů se jedná o 8. a 9. tíídu
ZS). Celkoqi průměrný prospěch se počítá z díIčích průměrů za jednotlivá pololetí.
PrŮměry zapololettse poČÍtají na dvě desetinná místa" celkový průměr na tři desetinná
místa. Při rovnosti celkového průměrného prospěchu rozhoduje průměr zprvního
Pololetí posledního ročníku, kdy uchazeč ukončí povinnou školní docházku.
Y PříPadě, Že i nyní nastane rovnost průměrů, rozhoduje průměrný prospěch
z2. PoIoIetí předposledního ročníku. V dalším případě rovnosti průměrů rozhoduje
průměrný prospěch z 1,. pololetí předposledního ročníku.

UchazeČi budou seřazeni dle tohoto kritéria a budou přijímáni do naplnění stanovené
kapaciťy oborů pro 1". ročník.

Stanovená kapacita pro 1. ročník oboru:

23-68-Hl 01 Mechanik opravář motoroqých vozidel
34-53-H/01 Reprodukční grafik

30 žáků
56 žáktl



Příloha č, 2 rozhodnutí č. 16/201_9

Další iníormace

Výsledky přijímacího íízení budou oznámeny zveřejněním pořadí uchazečů podle
dosaŽených qisledků pod registračním číslem a seznamu uchazečů na webových
stránkách školy nejpozději 30. srpna 2019.P[ijaty uchazeč musí svůj zájem o studium
potwdit odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od
zveřejnění výsledků přijímacíh o iizeni.
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího íízeníIze
podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Poznámka:
Tiskopisy přihlášek lze získat na adrese : www. gyasos-prelouc. cz.
Známky musí být ověřeny ředitelsfuím příslušné ZŠ. tJchazeči, kteří se nehlásí ze
základníškoly, dodají s přihláškou ke studiu a vypsanými známkami úředně ověřené
fotokopie vysvědčení zpŤedposledního ročníku a posledního ročníku, kdy ukončili
povinnou Školní docházku (ve většině případů se jedná o 8. a 9. úíďu ZŠ) matrikou
městského Úíadu,Českou poštou, s.p., apod. Pro 4. kolo přijímacího íízeníse přihlášky
podávají v termínu do 29.8.2019 do 72 hodin.


