Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

č.j.: GJP 285/II – 2019
Organizační pokyn a kritéria statutárního zástupce školy ze dne 13. 5. 2019
pro 2. kolo přijímacího řízení
Dle ustanovení § 59, § 60f školského zákona, § 12 vyhlášky 353/2016 Sb. ve znění vyhlášky
č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb., statutární zástupce školy, jejíž činnost
vykonává Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2019/2020 s přijetím od 1.9. 2019 do prvního ročníku oboru 7941K41 gymnázium
Kritéria příjímacího řízení:
1.
Statutární zástupce školy vyhlašuje 13.5. 2019 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku
oboru studia 7941K41 - gymnázium všeobecné a to s přijetím od 1.9. 2019.
2.
Nejvyšší počet přijatých uchazečů do tohoto oboru ve druhém kole je 5.
3.
Přihláška ke studiu bude odevzdána nejpozději 20.5. 2019 na Gymnáziu, Školní 822,
76321 Slavičín, uchazeč doloží k přihlášce ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy. Tiskopis
přihlášky http://www.gjpslavicin.cz/cz/pro_uchazece_o_studium/
4.
Statutární zástupce na základě přijatých přihlášek ke studiu oznámí písemně kritéria
přijímací zkoušky zákonným zástupcům uchazeče dne 21.5. 2019
5.
Všichni uchazeči, kteří vykonali jednotné přijímací zkoušky v roce 2019 v prvním kole,
doloží s přihláškou její výsledek z předmětu jazyk český a matematika z kopie
Rozhodnutí. Tento výsledek jim bude započten do celkového počtu bodů a nemusí konat
písemné testy.
6.
Uchazeči, kteří nekonali jednotné přijímací zkoušky, vykonají test z matematiky a
jazyka českého odpovídající formě jednotné přijímací zkoušky pro první ročníky
dne 31.5. 2019.
Náhradní termín vykonání písemných testů (omluvená absence do 3 dnů po prvním termínu)
dne 7.6. 2019
7.
Místo konání testů do oboru 7941K41 - Gymnázium: Gymnázium Jana Pivečky, ulice
Školní 822.
8.
V přijímacím řízení statutární zástupce školy hodnotí uchazeče počtem bodů a výsledek
hodnocení přijímacího řízení je tvořen součtem bodů. Čím více dosáhne uchazeč počtu bodů,
tím je úspěšnější. Body jsou přiděleny v přijímacím řízení ve studijním oboru 7941K41Gymnázium za:
a) znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení ze základního vzdělávání
b) dosažených bodů z písemných testů matematiky a jazyka českého
9. Celkem lze získat v přijímacím řízení 145 bodů
10.
Za vysvědčení ze ZŠ může získat max. 45 bodů a to za první pololetí 8. třídy, druhé
pololetí 8. třídy, první pololetí 9. třídy, vždy z předmětů matematika, jazyk český, cizí jazyk.
V těchto předmětech za každou známku výborný 5 bodů, chvalitebný 3 body, dobý 1 bod,
dostatečný 0 bodů. V případě výuky více povinných cizích jazyků na ZŠ se započítává ten cizí
jazyk, v němž uchazeč dosáhl lepšího výsledku.

11.
Z písemných testů lze získat 50 bodů z matematiky a 50 bodů z českého jazyka
12.
Přijatí uchazeči budou seřazeni v pořadí dle celkově dosažených bodů. Pokud splní
podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich
pořadí podle výsledku hodnocení.
13.
Jestliže více uchazečů dosáhne stejného celkového počtu bodů, rozhoduje nejdříve o
pořadí vyšší počet bodů z matematiky, potom z jazyka českého, potom přidělené body
z matematiky a na konec ZŠ.
14.
Rozhodnutí statutární zástupce bude zasláno písemně nejpozději 7.6. 2019. Škola
nejpozději v tento den zveřejní výsledky na webových stránkách školy www.gjpsosslavicin.cz
v oddělení přijímací řízení.
15.
Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami

Statutární zástupce školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami
podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.
16.
Uchazeč může být přijat od 1.9. 2019 pouze za podmínky úspěšného ukončení
základního vzdělání, toto vysvědčení doloží 1.9. 2019
17.
V pravomoci statutárního zástupce školy je zrušit příjímací řízení kdykoliv v jeho
průběhu před vydáním rozhodnutí.
I.
Závěr
1. Statutární zástupce školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají
zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří pořadí těchto
uchazečů na základě hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného
oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Hodnocení neobsahuje
výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v hodnocení se použije pro jejich
zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 14 vyhlášky 244/2018 Sb.
Hodnocení osob, které splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury (osoby
jak s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škol mimo
území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR) škola ověří pohovorem.
2. Všem uchazečům ve všech oborech a formách vzdělávání budou přidělena registrační čísla.
Pod přidělenými registračními čísly budou zveřejňovány výsledky. Ve 2. kole škola zveřejní
výsledky na webových stránkách školy www.gjpsosslavicin.cz v oddělení přijímací řízení –
výsledky.
3. Tiskopis přihlášky http://www.gjpslavicin.cz/cz/pro_uchazece_o_studium/
4. Termín odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků
5. Obsah přijímací zkoušky je pro všechny uchazeče stejný. Uchazeč má při přijímacím řízení nárok
na podpůrná opatření spočívající v úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání (§ 16 odst. 2 písm. c)
školského zákona). Statutární zástupce školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími
potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.
ve Slavičíně 13.5. 2019

Mgr. Libuše Pavelková, v.r.

