
Gymnázium a Střední odbomá škola Přelouč

Přelouč 13. května 2019

ROZHODNUTÍ ŘEoIrErE
L1,12019

V souladu s ustanovením § 59 - 60 zákona č.56112004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odbomém a jiném vzďéIávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č.3531201,6 Sb. o přijímacímřízeníke střednímu vzdéIávání, ve znění
pozdějších předpisů

vyhlašuji

3. kolo přijímacího řizení

a stanovuji

kritéria přijímacího řizenípro 3. kolo přijímacího pro školní rok201912020.

Ing. Miroslav Pavlata
ředitel Gymnázia a Střední
odbomé školy Přelouč

Přílohy:
1. Vyhlášení 3. kola přijímacího Ťízení
2. Kritéria přijímacího iízení pro 3. kolo přijímacího řízení pro školnírok201912020
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Příloha č.']. rozhodnutí č. 11,1201_9

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

ŘeditelstvíGymnázia a Střední odborné školy Přelouč vyhlašuje třetí kolo
přijímacíhoíízenípro obory vzděIáníposkyfující střední vzdéIánís maturitrrí
zkouškou a výučním listem.

obor vzdělání Stanovená kapacita oboru pro 1. ročník

34-53-Ll01 Reprodukční grafik pro média

34-53-Hl01 Reprodukční grafik

34-52-Hl01 Tiskař na polygrafických strojích

23-68-Hl01, Mechanik opravář motorových vozidel

Přihlášky ke studiu podávejte na sekretariát Gymnázia a Střední odborné školy
Přelouč nejpozději do 27. 6. 2019 do 12 hodin.
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Příloha č.2 rozhodnutí č. 1112019

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
se sídlem Přelouč, Obránců míru !025,PSČ sSs Or

Kritéria pro třetí kolo přijímacího řizenipro školní rok 20!912020

Obory vzdéláni poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

a) 34-53-L|OL Reprodukční graíik pro média

Je vyžadováno p oMt zení zdr av otni způsobilosti u chazeče.

Pořadí uchazečů v 3. kole přijímacího íízení bude sestaveno na záklaďě dosažených
výsledků z testů CERMAT z prvního kola přijímacího íízení.

Podmínkou pro přijetí ve třetím kole je dosažení alespoň 20 bodů (ze 100 možných)
v obou testech CERMAT dohromady. Bez splnění této minimální podmínky není
možné uchazeče přijmout. Výsledky jsou přenositelné z pŤijímacího íízení na jiné
škole.
Dalším kritériem pro přijetí je průměrný prospěch z prvního a druhého pololetí
osmé tíídy základní školy a zptvního pololetí deváté třídy základní školy, který
nepřesáhn e hr anici 2,9 .

celkové hodnocení:
Při rovnosti bodů bude rozhodovat průměrný prospěchzptvního pololetí posledního
ročníku, kdy uchazeč ukončí povinnou školní docházku. Ve většině případů se jedná
o první poIoletí deváté třídy ZŠ. V píípadé, že i nyní nastane rovnost průměrů,
rozhoduje průměrný prospěch z druhého pololetí předposledního ročníku. V dalším
případě rovnosti průměrů rozhoduje průměrný prospěch zprvního pololetí
předposledního ročníku.

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

Stanovená kapacita pro 1. ročník oboru:

34-53-Ll01, Reprodukční grafik pro média 42 žákn



Příloha č.2 rozhodnutí č, 1112019

Obory vzdélání poskytující střední vzdělání s výučním listem

a) 23-68-HJ01 Mechanik opravář motorových vozidel

b) 34-53-H/01 Reprodukční grafik

c) 34-52-Hl01 Tiskař na polygrafických strojích

Škot.,í přijímací zkouška ani jednotná přijímací zkouška se nebude konat.
J e v y žadov áno p otv r zení zdr av ofutí způ sobilo sti u chazeče.

UchazeČi budou seřazeni vzesfupně dle celkového průměrného prospěchu
z'],. a 2. pololetí předposledního ročníku a prvního pololetí posledního ročníkq kdy
uchazeČ ukonČÍ povinnou školní docházku (ve většině případů se jedná o 8. a 9. tíí&l
ZŠ;. Cettoý průměrný prospěch se počítá z dílčích prtrměrů za jednotlivá pololetí.
PrŮměry za pololetí se počítají na dvě desetinná místa celkový průměr na tři desetinná
místa. Při rovnosti celkového průměrného prospěchu rozhoduje průměr z prvního
pololetí posledního ročníku, kdy uchazeč ukončí povinnou školní docházku.
Y pÍÍpadé, Že i nyní nastane rovnost průměru, rozhoduje pruměrný prospěch
z2. pololeť 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
kapacity oborů pro 1. ročník.

Stanovená kapacita pro 1. ročník oboru:

23 -68-}í1 01 Me chanik opravář motoroqých vozidel
34-53-H/01 Reprodukční grafik
34-52-Hl01 Tiskař na polygrafických strojích

30 žáktt
56 žákít
14žáktl

Další informace

Výsledky přijímacího íízení budou oznámeny zveřejněním pořadí uchazečů podle
dosažených výsledků pod registračním číslem a seznamu uchazečů na webových
stránkách školy nejpozději 30. června 2019. Píijaty uchazeč musí svůj zájem
o studium potvrdit odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů
od zveřejnění qýsledků přiiímacího íizení.
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího íízení7ze
podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.



Příloha č. 2 rozhodnutí č. 1-11201-9

Poznámka:
Tiskopisy přihlášek lze získat na adrese : www. gyasos-prelouc. cz.
Známky musí být ověřeny ředitelstvím příslušné ZŠ. tJchazeči, kteří se nehlásí ze
základní školy, dodají s přihláškou ke sfudiu a vypsanými známkami úředně ověřené
fotokopie vysvědčení zpíedposledního ročníku a posledního ročníku, kdy ukončili
povinnou školní docházku (ve většině případů se jedná o 8. a 9. tíídu ZŠ) matrikou
městského úíadu, Českou poštou, s.p., apod. Pro třeť kolo přijímacího řízení se
přihlášky podávají v termínu ďo27.6.2079 do72 hodin.




