
Gymnáziun a Středl]í odborná škola Přclouč

Přelouč 25. dubna 2019

ROZHODNUTI REDITELE
8l20L9

V souladu s ustanovením § 59 - 60 zákona č.56U2004 Sb., o předškob:rím, základním,
středním, vyšším odbomém a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č. 35312016 Sb. o přijímacím řízení ke sďednímu vzdéIáváni, ve znění
pozdějších předpisů

vyhlašuji

2. ko1o přijímacího řízení
pro obory vzdělání poskytující stiední vzdělání s výučním listem

a stanovuii

kritéria přijímacího řízeni pto 2. kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání poskytující
střední vzdělání s výučním listem pro školní rok 201912020.
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Irrg. Miroslav Pavlata
ředitel Gymnázia a Sřední
odborné školy Přelouč

Přílohy:
1. Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení
2. Kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 201912020
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Příloha č. 1 rozhodnutí č, 8/2019

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

se sídlem Přelouč, Obránců míru 1025, PSČ 535 01

Ředitelství Gymnázia a Střední odbomé školy Přelouč vyhlašuje druhé kolo přijímacího
řízení pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem.

Obor vzdělání Stanovená kapacita oborů pro 1. ročník

23-68-Hl01, Mechanik opravář motorových vozidel 30

34-52-Hl01, Tiskař na polygrafických strojich 14

34-53-H/01 Reprodukční grafik 56

Přihlášky ke sfudiu podávejte na sekretariát Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč

neipozději do 7.5. 2079.



PříIoha č, 2 tozhodnutí č. 812019

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

Kritéria pro druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019120120

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

23-68-HlOí Mechanik optavář motorových vozidel

34-52-H/01, Tiskař na polygraíických strojích

34-53-Hl07 Reprodukční graíik

Školní přllímaci zkouška ani jednotná přijímací zkouška se nebude konat.

Je vyžadováno potvrzeni zdtavotní způsobilosti uchazeče,

Uchazeči budou seřazeni vzestupně dle celkového průměrného prospěchu z 1. a 2. po1oletí
předposledního ročníku a prvního polo1etí postedního ročníku, kdy uchazeč ukončí
povinnou školní docházku (ve většině případů se jedná o 8. a 9. třídu ZŠ). Celkový
průměmý prospěch se počítá z dílčích průměrů za jednotlivá pololetí. Průměry za pololetí
se počítají na dvě desetinná místa, celkový průměr na tři desetinná místa. Při rovnosti
celkového průměrného prospěchu rozhoduje pruměr z prvního pololetí posledního ročníku,
kdy uchazeč ukončí povinnou školní docházku. V případě, že inyni nastane rovnost
průměrů, rozhoduje průměrný prospěch z2, po\oleti předposledního ročníku. V dalším
případě rovnosti průměrů rozhoduje průměrný prospěch z 1. pololetí předposledního
ročníku.

Uchazeči budou seřazeni d]e tohoto kritéria a budou přijímáni do naplnění stanovené
kapacity oborů pro 1. ročník.

Stanovená kapacita jednotliwých oborů pro první ročník:

23-68-Hl01 Mechanik opravář moiorových vozidel

34-52-Hl 01, Tiskař na polygrafických strojích

34-53-Hl 01 Reprodukční graíik
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PříLoha č. 2 rozhodnutí č. Bl2019

DaIší iníormace

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním pořadí uchazečů podle
dosažených výsledků pod registračním číslem a seznamu přijatých uchazečů na webových
strankách školy do 14. kvěha 2019, Píijah uchazeči nebudou vyrozuměni žádným dalším
dopisem. Písemné rozhodnutí bude zasláno pouze uchazečům, kteří nebudou přijati.

Přijatý uchazeč musí svůj záiem o studium potvrdit odevzdáním zápisového lístku
nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledkú přijímacího řízení.

odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího iizeni lze podat
ve 1hůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Poznámka:
známky musí být ověřeny ředitelstvím příslušné zš. uchazeči, kteří se nehlásí ze základní
školy, dodají s přihláškou ke studiu a vypsanými známkami úředně ověřené íotokopie
vysvědčení z předposledního ročníku a posledního ročníku, kdy ukončili povinnou ško]ní
docházku (ve většině případů se jedná o 8. a 9. třídu zš) matrikou městského úřadu, Českou
poštou, s. p., apod, Pro druhé kolo přijímacího řízení se přihlášky podávají v termínu
d,o 7,5,2019,


