
GvnnriLm J siiedni.dh.mÁ šk., Př.l. i

RoZHoDNUTi ŘEDITI]LE
l/2019

v solladu s ustaolenih § 59 _ 60 a § 6] zátona č. 56] /2004 sb.. o předšlrolnlm, zétladnin,
stř.dnin, }Yššim odbomém a jinén vzděláván' (škoIský zálon), ve ňěn' pozdějšIch plédpišl
a qhlášky 353/20l6 sb. ó přtlmfuim fl*nl ke sdedniíu vzděláváni Ye aěni pozdějšich

u.Čuji

triéda při.iln&iho řiuni pó školni rok 20] 9D020,

2-.

Pflloha| Kritérid pňjimciho řirc.i pro školni iok 20l9D020



Příloha ťóžh,llhutí č !2a19

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÉLOUČ

Kritena píiiimi(lho n/enl Pro §kolnl rok 20lq/2020

Uchazeči o vzděláváni v oboru s maturih1 zkouškd 7941-K81 Gyúnáziuh -
5. roč!íL (kvi!t.) - čt}Ťleié stúdiúm lonajl póuž škólni Přijímací zkoušku,

1.obo@

U.hazeči o vzděláváni v oborech s maturitní zkouškou 79_{1-Kl81 c}tmáziúň -
1. mčnik (Prim.) - osúileté sfudim a 3453.L/01 RépĎdulčni Er.íik Prc dé.tia
konájl Povifué jédnohé Přijimaci zkoušky dle sdělďí Minisi€Etva školství mládeže
a tělďý.hoÝy (Čj,: MŠMT,28oo2/2o18l), Te9továni bude Prcblhat Podle jednohého
hamono8ramú a bude mlt íomu Píemých testú z Č€gkého ieyta a titetatúry
a z Malematiky a i€ii aPli}ac€, Dodavateleň testů je sPolečnosi CERMAT,

ř náška u.hazéč€ Pro Prnj kolo Pňjíma.iho řízenI ňusi být dófučďu na
crúnáziún a soě Plelouč do 1. 3. Ť19 m PiedePsfiém íomuláti á Potú4na
Přislušnou základní školot, přIPadně sdoloženýhi ověřénými koPiemi
póžadov ých dokradů o Předóoám vzdělávání, v PříPadě u.hazečů se sPeciálníňi
vzdělávacími Potřebami se Při úPravě Podmine! Přijimaciho ři4ni (kúánl jednotné

přijima.i zkoúšky) lTóázi zdoPoručmi ško]ského Poradenského zařízmi,
Předt]ádijni doPoručeni školsl@ho PoradeBkého zaříAi, a tím i žádosii M úpráú
Podmine! konáni jednotié Pňjimaci zk@šky je na uchazeči nebo zákónřm á5fuPci
(n@i Povimé), musi re Př€dložit sPol€čně s Přihláškou ke §túdiú do 1.3,2019,
součásti doPoruéni školskeho Poradenského zaříAi je iníomoveý euhl6
z]eti]ého u.házečé nebo ákoméhó záštuPce s navrženými úPravaňi Podmínék,



a) 7941-K81 G},Tráziun - 1. ročnik (Prin.) - @ni1.1é 3tualiE

&ohí pnjííÉci zkouška §€ nebud€ konar
Pótvrzúí zdravohí způsobilosn uóazeče nenl Ý-yžadováno,

]ednohé PňjíMci zkoušky * budou konat 16, 4 2019 (1, řádíý temín) a 17, 4, Ť19

Nláhťadni termín je stďovm na 13. a 14, 5. 2019,

Každý uchazď múže jednotnou Přijnna.I zk@š|u konat dvak!át
_ v PMím stúoveném temínu ve škole uvedmé na Přinrišce v Plmíň

, ve dfuhérn stmov€ném €minu ve škole uvedené M Přinráše ve
druhém Pořadi

Póku.l u.hazeč koú jédnotn@ zkoušku dvaldá! do hodno@i Přiji@ciho ři4ní 9e

mu zaPočte lePši Ýsledek z každého testu,

Český jazyk a literatura: 60 minut elkoÝý Počet bodú - 50
Matmatita: 7ominut elkový Počei bodú _ 50

Krií{íia Přiietí:

zákradním rrftriem kPnjeti je Pořadj uóaEó kterc bude dláno součtm bodú

- yýsledků jednotných testů z mat€matiky a českého jazyka (mď, 100 bodú)
_ ProsPéchu na zátladni škole (max. 20 bodú)
- dalšich aktivit (mď, 5 bodů)

Maximálni .elkový Počet bod,] je 125, Kmáli uchažč jednotnou zkouškú v obou
r€rmine.h Pnaúhó korá, aPočitává se mu do celkového hodnoeni vždy lePši 2 obou

Podminkou Pro Přjjeti v P.vnim kole je dŇžení alesPoň 30 bodlt (ž 1co možnýó
v obou testech dohronády, Bez sP]rGni Řlto minimální Podminr(y n$i možné

Pro9Pěch na základni škole ahledňuje yýšledky uchazďe za PNní Pololeti 5, tiídy
z Přednětů: český jazyk, cizi juyl. matemaťúa, vlastivěda a Přircdov&a (PřiPadně

Pfudmětú kt€ré lěmlo odPovidaji 9vým obsahem). s@Čet uvedenýó 5 anámek *
zaPoětává do bodového zisku následoúě:



součet

]

Poh.: v PříPadó že je Příiodověda a vlastivědá náhraaa jednim Předmětm,
záPoČbe * známka z tohoto Předněhr dvakrát,

Akiiviťy Md ráňe běžných školnich Povimosti (účast a umistěni v sutěžích
a Přehlidkáó tyPu A tl,hlaŠovúých MŠMD budou ohodnoeny dle umlséni:

účast 1bod,3, á 2, misto-2bodý 1, mi9to 3 body

účast _ 1 bod, 5. a 4, misto 2 body, 3, mistó - 3 body, 2, misto 4 bod, 1. misto

Umistěni a účast na fuĚá.h nusi být doložéM diPlome4 účastni.kým listem nebo
ýýsledkovou ligtin@ současně s PřiNáškou ké studi[ nejPozději vš9r< do 29. 3,2019.
v PřiPadě konáni soútěže Po tomto temlnu ngPozdEi do 12, dubM 2019 do 13 hodin,

Pomo@ým knterim Při rohGti bodů isu bráfu v úvahu doP]ňková kriteria

- součet bodového hodno@nl jédnotný.h tésrú
_ bódové hodnó@i 2a Pr6Pěch ze zá*ladnl školy
, bodové hodnďhi z miernatiky
_ bodové hod@i z č$kého j&yka

Ke studiu bude Přijáio pMích 30 u.hazečú, v PříPadě, žP něIderý z Pňjátýčh
uchazď,] neodevzdá áPiýý lbtek, nohou být u.hzeó na 31, a nágledují.Im mlstě
následně Přiiáti ké shldiu na zálladě odvoláni v ránci ryužti nístřoje žv,
autorcmedu.y v Mladu se átond č, 5612004 sb,, o Předškolnim, zákládním,
střednim, Ýyššim odbomém a jiném vzdělávání (ško]ský zákon), ve zněni Pozděj§ó

,]

I



výs]ed|-y Přijimacího řizeni budou oááneny zveřejněním Pořadi u.hazďů podle
dosažených yýs]edků Pod rc8jstláčním čisleň a seaamu Přijatých uchečů na
weboťch 9trán!áó školy nejPozději 30, dubna 2019, Plijati uchaači rebudou
ryroz@ěni žádným dalším dopisen. Pí*mé rczhodnuti bude za3láno PlMe
u.hazečůr! kieři nebudóu Pňjati

PřijaÝ uch&eč nusj s!,ůj áiem o studiM PoťíŤdii odevzdánin zápi§ového lirtku
neiPozděii do 10 pít oúích dnů od zv€ř.iněni Ýilledkn Přijínadho řízeíí.

odvolání u.heeče Proti rozhodnuti ledite]e školy o ýýdedlQ Pnjínaciho řizni lz€
podat ve ]hůiě 3 Pra@vníó dnú ode dne dofučení rozhodnuti.

v PliPadě ořEmircváni druheho a dalšich kol pnjimácího řízei budou nová knérú
přijetí ,veřejněna na webový.h §trán]<á.h školy.

b) 34-53-U01 RePEdukč!í Fafik Prc nédia

škohi Přijiná.i zk@ška se nebude tofut,
Je vyádováno potvrzmi zdravoEti zP]sobilosti u.hážečé,
]ednotné pnjimaci zkoušky * bud@ k@t 12,4,2019 (1. řÁ<lný téúin) i 15, 4. 2019

Náhradni tenín je 5tanoven ú 13, . 14. 5, m19,

Každý uóazď může jednoťnú Přijlňací zkóušku konat dva]<rál
, v prúíň ď oveném terminu ve škole uvedené fu PřihlášG v Přnim

, vé dmném 5teov6ém tmínu ve škole uvedené fu Přihláš.e ve
druhém PořadI

Pokud uchzeč k@á j€dnotnou zkoušku dvalrár, do hodno@i Přijimaciho řízení se
mu zaPďte lePší výsledek z každéhó tesnr,

Čéský jazyk a liteřatura: 60 minut elkový pďet bo.lů , 50
Maiemátla: 70 minut elko9ý Poi€l bodú - 50

Maximální cekový poč€t bodl] ie 100,



Podminlou pto přijetí v Přvním kole je do§aženi alespoň 20 bodů (ze 100 možných)
v obou test€.h dohr@ady. Bez sPlněíí téi]o minimálni Podmínky n€ni možné

Dálšim kritériem pro Pnjeť je Pruměmý ProsPěch zPMího a ddhého Pololeť
8, třidy ákladni školy a z píal]1o Pololeti deváté třldy zákradní školy, kte.ý
nePfusálne hJ ici 2,9.

Při rovnosti bodů budé roáodovat Pnůňěhý PrcsPěch z PíŤího Pololďí P6ledního
rcčŤ]klr, kdy uchazď ukonó PoviM@ školní docházku, ve většině PřiPadlt se jedrlá
o Ptui Pololeti daáté řldy zŠ, vPřiPadě že i nFi nastane ío6ost Priúěnů,
lozhodlje Prrůňěňý Prc5Pěch z doného Polo]eťI předposledniho řoúlíku, v dalšim
Přípádé rcmo5ti Pdměnt oáoduje Pfuněňý Pro6Pěó z Pmiho Pololeti
PHPo9ledního íočnllQ,

Uchazďi bldou *řeeni podle Počhr bodú vastuPně a budou přijlnáni do naplněni
9tóovené kapacity oboru.

DaIši kola PřijimacIho ílAi bud@ !),hrašoviáú Podle Počtu od4zdeých

Mdiňální počet přiiíff.ný.h žáků: 42

výsledky jednohý.h testů z PMiho kola Přiimacího řizenl nebudou Přen6né do
dalšich kol přijíma.iho říAi.

vý5ledky přijima.iho řiai budou oznámeny ,enajněnim Pořadi uchuečú Podle
dosažený.h výsledků Pod r€Ei§tra&irn či9lem a *znamu Přijaťých uďEzeói na
weboťch strárŮách Školy nEPozději 30, dubna 2019, Přijátí uchazďi nebudou

ryrozuměni žádnýh dalším doPi9m, Esemé rozhódnuii bude zasláno Poua
uóazéčům, kteři nebudou Přijati.

Přiiátý u.heč ňusi šÝúi záj.n o §fudiu Poludit od{rdánín zápfuového listku
nejpozatěii do 10 prá.ohi.h dnů od zveřjněíí vftlédků ptiiie.iho řreni,

odvollini uch@če Prcti rozhodnud ředitele školy o ťsledku Pňjímcího řízeni lze
Podat ve lhůé 3 Práómió dnů ode dne doruóni íoáodnuti.

v PřiPádě org izováni druhého a dal§kh ko] Pňjímaciho řúeni budd nová kiiéria
Pnjeti ^eřejněna 

na webových sb,ántách školy,



.) 7r4r-(/81 Gyfuíziún - 5, rcčntk (kvinta)

Potvrzeni zdravobti žpúsobi]osti uchazéče není lyžadováno.

Všichni u.hažeě lTkonáji školni Pňiínaci zkouškú stanoÝm@ řediteleň školy dle

§ 63 álona č. 5612004 sb., o Předškolnim, základním, střédním, \7šším odboňén
a jiném vzděIáváni (školský zálon), ve aěni Pozdějšch PředPbů, Testov]ánj bude

Prcbíhat fomou pisemných testrů z Če9kého i4yka . lilelatqy a ž Mat€matiky a její
aP|ika.é, olsrh a íoúa t6tů bude ekvival hú s tesťy jédnoBlýó zkouš€!, které

dodává 9Poleóost CERMAT Pro jednohé Přijimací zkoušky do PMió očníků
obor{r vzděLáni s mafurihi zkfuškóú.

Ždost o Přljed ke studiu a PřihLíš&á uóazďe Prc Prvni kolo Přijiňaciho řízenl ňúsí
být dónčeM @ Gymázium a soŠ Přelouč do 29, 3. 2019.

v 1, kole Přijjmaciho řihi Píoběhne teštování uóuečú 17.4.2019.

Český jazyk a literatura:

(tiléria pňied:

celkový Počet bodů - 50

celroÝry ptrr Doou - 5U

Zlladním knteriem k Pňjetí je Pořádi uďÉzečů které bude dáno 9oučtem bodů

ýýsledkú školni Pňjimaci zkoušky z mátematiky a českého jazyka (ma, 100

Prc9pěchu na ákladni škole (mA. 30 bodť1)

dalŠich áktivit (ma,5 bodú)

Ma,jmálni @lkový PoČet bodŮ je 135,

Podminky pro přj*i v p.Wln kole:

U.hazeč zistá alesPoň 50 bodú (re 100 možných) Ý ob@ testeó dohrcmady,
Uďweč vobdobi a v Předmětech (viz následujici odstav<) byl mxjmálně
v jednom PřiPadě hodnocen Prcs!ě.hem dobrý.



B€2 sPlněni těchto miniňální.h podfiinek nmi možné uchaače Přijmout.

Pbspě.h M základni škole @hledňuje výgledky uďEeče za druné Pololeti 8, ťIdy
a Prmi Poto]eti 9, třídy z PHmětů: č€ský jazyl, 1, cizi jazyk, matematika, tyáká,
.hmie, Pří.odopis, reměPi5 a dějePis (PříPadně předňěh,, které těmto odPovi.taji
3vým ob$hen). součet uvedmýó 1ó aámek 9e zaPoótává do bodového zisku

2) ),l

]| ]n ]] ].] ]] ]1]

Aktivity nád ráfuec běžný.h ško]níó Povimo9ti (úča9t a umIstěnl v souéžlch
á Přehlidká.h §?u A ryhrašovdý.h I6MD budou ohodnoeny dle umlstěnl:

úča5t - 1 bod, 3, a2, mi5to - 2body,1. mi5nJ -3 body

účáď - 1 bod, 5, a 4. ňi§to - 2 body, 3. misijo - 3 body, 2, misto - 4 bod, 1. mi9to

Umistěni a účási ná suiěži.h músi !ýi dolož6a diP]omem, účástni.týú listém n€bo
vý5ledkovou li5tinou současně s Přihláškou ke studiq nejPozdqi Ýěk do 29, 3, 2019.

v PřiPádě konáni sóutěž€ Po tomto t€rmínu nejPozději do 12. dubna 2019 do 13 hodin,

Pomo@ým kriten@ Pň rovnosn bodú jeu brána vúvahu doPlň}ová kiténa

součet bodovéhó hodnoeni test]n šrolli piijíma.i zkoušky
- bodové hodnoen1 a Prcspě.h ze l*ladni škóly
_ bodové hodno@i z matematiky
- bodové hodnoMi z českého jayka

Ke studiu budou Pňjati uchueči dle Pořadi do naPlněnl t<aPacity třídy kvintá 30



výsledky PňjiMciho řími búdou o,námeny zvéřejněnin Pořadí uchazečů Podle
dosažmých výšledků pod re8i§iTaórim čislm a sežnmú pnjaý.h ú.házečů iá
wéboyých sti{nkách šloly rejPozději 22, dubna 2019. Rozhodnuti o nePřijeťí k€ studiu
óbdrží uchazeči doPise, Při'atý úche.č núl s!új žáim o 3túdim Poiýdit
Pi§emým o^ámenim íejPozději do 7 pra.odt h dnů od zvéřél'něni výšlédkn

Piijí@.iho řízeni (zápbolý lbt€k 3é neodéEdÁvá).

odvólání uóueé Prcti rczhodnuti ředii€le školy o yýsledld Pnjímcího řízeni lze
podat ye lhůé 3 pra@mich dnú ode dne doručeni rczhodnuti.

v PřiPadě or8úrov]íni druhého kola přijíma.Iho řízeí budou kritéria Pnjetí te
studiu obdobná jako v PMim kole Pňjimacího říAi, s tíír že * nebude konat škold
Přrimacl zkouška a uchazeó bude zaPočitirn lePši yýsledek jednohýó testu

CERMAT z PíÝŤiho kola. Další iiíonae budou zveřejněny M webových 3trá,ůách
školy,



2, oborv lzděláni nOsk!fujlcj 5iiedni vzdóláni s viučnin li$tenr

slolni přijlrná.i 7loušlá @ jedrcElá pňtiróci zl@(a se n"bude } onal,
JP v,}ndov;no potvr/ťi zdla!ohí zpťl{bilosh u!hr'ZF,

Uchazeči bu.t@ sďazmi v4stlFě dle cekového Pruměmého PMPě.hu
z1, a 2, Pololeť předPGled.ío ro6iku a PMího Pololéd Poslédního ró&íku kdy
u.hu eč uk@či Povinn@ ško]ni doóázld (vé většině PřiPadú * jedná o 8. a 9. tlídu
zŠ;. ceNovlt prirnlmi p-"Pěó se Počiá z dilóch Pfl]měrů a jednotlivá Polól€ti.
Prúměry a Pololeti * Poótají M dvě deseiinná ňiďa elkový Pruměr @ Ě de*tinná
mlsiá. Při romosti clkového PŇměmého PlsPě.hu rožhodúje Průněr z Prvnfio
Pololetl Posledniho rcčníku, kdy uchá*č ukonó Povimou školii doó&ku.
v PříPadě žé inyni naštúé rono§t Prúměru, rozhoduje Prúňěmý prosPěch
z 2, Pololeti PHPosledniho íočnlku. v dálšim PřiPadě romGti Prúměru rozhoduje
průmémý PrGPěcIr z 1, Pololeti Př€dPoďedniho ročnlku.

Uóazeči budd seřazni dle tohob kntéria a budou Přijímďi do naPlněn{ stúovené

Mdimárni Počty pňiimúý.h žákú.

a) 23-63_H/01 Me.tanik o!íavát motoroť.h vozidel
b) 34_53,tv01 RePrcdukčni Erafik
c) 3452_rv01 Tiskai ná polygali.kých gtroii.n
d) 33-56_}v01 Truhlái
e) 23-51_}v01 strojní nechanik

23{8 }l/01 Meóaik oPravář motorcvých vozidel
3a,$_H/01 RePlodukčnl $afik
34-52-Hl01 Tiskař ná poly8rafi.kých štóji.h
33,56_H/01 Truhlář
23_51_H/01 strcjni úech ik

30

12

obory vzdělánl 34_52-rV01 Tiskař M Poly8raJických *rqích, 3}56_H/01 Truhlář
a 23, 51_H/01 strojni me.h6ik budou otevleny při násléduji.ím mininálnim Počtu
odevzdeý.h zápisovýó listki:

34 52 ril01 Tiskař m PolyElafřký.h 9trojió 6
33 só,rv0l Truhlář 6
23_51-H/01 stiojni ňehanik a



výsledk,y Přijimaoto řízmí budou oznámeny zveřqněnín Pořadí u.heečú Podle
dóMženýó výs]edkn Pod íe8ishačnin číšlem a Fznamu Přijatých uchaačů fu
webových shán*á.h štoly 22, dubna 2019. Přijad úóeeó nebudou Ýyrcaně.i
ádným dalším doPi*m- Pisemné íoáodnuí budé zasláno PouZ uchazďúm, kteři

rřiiatý u.haz€č musi svúj ,ájem o stúdiuň potudit odevzdánim záPisového listk!
neipožděii do 10 pracovnich dnů od ,veiejněni výs]edld přijinaciho ňzeni,

odvoláni uchdeé Prcti rczhodnutí ř€ditele školy o výsledku Přijimaclho řl4ní la
Podat ve lhúě 3 praólrť.h dnú ode dne doručúí .ozhodnuť,

v Píúíň kole Pnjímacího řizení mltžé u.hazeč Podat dvě PřiNlášky ke 9fudiu na
tiskoPie stanovúém MŠMT, v další.h kolech Přijiňaciho ríPni nen{ Počei PnNášek
omezen. Tiškopisy Le n8kat na adre*: www,8á9ýDrelouc,cz.
známky musl být ověřey řediiel6ťvím PřGlušné zŠ, U.hazeó kteřI e nehlási ze
základni škol, dodaji 6 Přihláškoú ke studiu a !.y?sánýúi známr<mi úředně ověř6é
íotokoPie rysv&čení z PředPosledního rďniku a Posledniho očníkrr kdy úkonóli
Povimou školnl docházku (ve vě6ině PřiPadú * jedná o 8, a 9, ťidu zŠ) mhikou
ňě.tského Úřadu, ě9kou PoŠtou, 3.P., apod, Pro Plmi kolo Pňjímaciho řízenÍ se
PfiNášky podávaii v temínu do 1. 3. 2019,




