Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 – 19

Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2019/2020
dle § 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
Pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro žáky a uchazeče hlásící se
v 1. kole do příslušného oboru a formy vzdělávání ve smyslu vyhlášky č. 353/2016 Sb.,
o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č.
244/2018 Sb.
I.
Obor: 7941K41 - Gymnázium
1. Pro obor: 7941K41 - Gymnázium:

nejvyšší počet přijatých uchazečů ve všech kolech dohromady v přijímacím řízení pro
školní rok 2019-2020 je 30 žáků.
2. Termíny pro konání jednotné zkoušky v 1. kole do oboru 7941K41- Gymnázium. první
termín: 12.4. 2019

druhý termín: 15.4. 2019
náhradní termín (omluvená absence do 3 dnů od konání testů):

první termín: 13.5. 2019

druhý termín: 14. 5. 2019
3. Místo konání jednotné zkoušky do oboru 7941K41 - Gymnázium:

Gymnázium Jana Pivečky, ulice Školní 822.
4. Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Všichni
uchazeči v 1. kole vykonají písemné testy z matematiky (M) , jazyka českého a literatury
(JČ)
5. V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče počtem bodů a výsledek hodnocení
přijímacího řízení je tvořen součtem bodů.
6. Čím více dosáhne uchazeč počtu bodů, tím je úspěšnější. Body jsou přiděleny v přijímacím
řízení ve čtyřletém studijním oboru 7941K41- Gymnázium za:
a) znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení ze základního vzdělávání
b) součtem dosažených bodů z písemných testů z M, JČ konané formou centrálně
zadávaných testů.
7.
Celkem lze získat v přijímacím řízení 145 bodů
8.
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.
9.
Z písemných testů

z matematiky může žák získat max. 50 bodů

z jazyka českého může žák získat max. 50 bodů
10.
Přijatí uchazeči budou seřazeni v pořadí dle celkově dosažených bodů.
11.
Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout,
rozhoduje o přijetí jejich pořadí podle výsledku hodnocení.
12.
Jestliže více uchazečů dosáhne stejného celkového počtu bodů, rozhoduje nejdříve o
pořadí vyšší počet bodů z M, potom z JČ, nakonec body za vysvědčení ze ZŠ.
13.
Žák se speciálními vzdělávacími potřebami bude postupovat dle čl. VI odst.6 těchto
kritérií

14.

Přijatý žák doloží kopií vysvědčení nejpozději 3.9. 2019 úspěšné ukončení 9. třídy ZŠ.

II.
Obor: 7941K81 - Gymnázium
1. Pro obor: 7941K81 - Gymnázium:

nejvyšší počet přijatých uchazečů v jednom kole přijímacím řízení pro školní rok
2019-2020 je 28 žáků.
2. Termíny pro jednotné zkoušky do oboru 7941K81- Gymnázium

první termín: 16.4. 2019

druhý termín: 17.4. 2019
náhradní termín (omluvená absence do 3 dnů od konání testů ):

první termín: 13.5. 2019

druhý termín: 14.5. 2019
3. Místo konání jednotné zkoušky do oboru 7941K81 - Gymnázium:

Gymnázium Jana Pivečky, ulice Školní 822.
4. Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Všichni
uchazeči vykonají v 1. kole písemné testy z matematiky (M) , jazyka českého a literatury
(JČ)
5. V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče počtem bodů a výsledek hodnocení
přijímacího řízení je tvořen součtem bodů.
6. Čím více dosáhne uchazeč počtu bodů, tím je úspěšnější. Body jsou přiděleny v přijímacím
řízení v osmiletém studijním oboru 7941K81- Gymnázium za:
a) znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení ze základního vzdělávání
b) součtem dosažených bodů z písemných testů z M, JČ konané formou centrálně
zadávaných testů.
7.
Celkem lze získat v přijímacím řízení 145 bodů
8.
Za vysvědčení ze ZŠ může získat max. 45 bodů a to za první pololetí 4. třídy, druhé
pololetí 4. třídy, první pololetí 5. třídy, vždy z předmětů matematika, jazyk český, cizí jazyk.
V těchto předmětech za každou známku výborný 5 bodů, chvalitebný 3 body, dobrý 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.
9.
Z písemných testů:

z matematiky může žák získat max. 50 bodů

z jazyka českého může žák získat max. 50 bodů
10.
Přijatí uchazeči budou seřazeni v pořadí dle celkově dosažených bodů.
11.
Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout,
rozhoduje o přijetí jejich pořadí podle výsledku hodnocení.
12.
Jestliže více uchazečů dosáhne stejného celkového počtu bodů, rozhoduje nejdříve o
pořadí vyšší počet bodů z M, potom z JČ, nakonec body za vysvědčení ZŠ.
13.
Žák se speciálními vzdělávacími potřebami bude postupovat dle čl. VI odst.6 těchto
kritérií
14.
Přijatý žák doloží kopií vysvědčení nejpozději 3.9. 2019 úspěšné ukončení 5. třídy ZŠ.

III.

Obor: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač
Obor: 18-20-M/01 Informační technologie

1. Nejvyšší počet přijatých uchazečů pro obor 23-45-L/01 Mechanik seřizovač je 25 žáků
v jedné třídě, pro obor 18-20-M/01 Informační technologie je 25 žáků v jedné třídě, a to ve
všech vyhlášených kolech dohromady. Každý obor bude vyhodnocen zvlášť. V každém oboru
musí být alespoň 8 přijatých žáků.
2. Termíny pro jednotné zkoušky v 1. kole

první termín: 12.4. 2019

druhý termín: 15.4. 2019
náhradní termín (omluvená absence do 3 dnů od konání testů):

první termín: 13.5. 2019

druhý termín: 14. 5. 2019
3. Místo konání pro jednotné zkoušky: SOŠ, Divnice 119
4. Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura
a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Všichni uchazeči
vykonají v 1. kole písemné testy z matematiky (M), jazyka českého a literatury (JČ)
5. V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče počtem bodů a výsledek hodnocení
přijímacího řízení je tvořen součtem bodů.
6. Čím více dosáhne uchazeč počtu bodů, tím je úspěšnější. Body jsou přiděleny v přijímacím
řízení za:
a) znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení ze základního vzdělávání
b) součtem dosažených bodů z písemných testů z M, JČ konané formou centrálně
zadávaných testů
7.
Celkem lze získat v přijímacím řízení 145 bodů
8.
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.
9.
Z písemných testů:

z matematiky může žák získat max. 50 bodů

z jazyka českého může žák získat max. 50 bodů
10.
Přijatí uchazeči budou v každém oboru zvlášť seřazeni v pořadí dle celkově dosažených
bodů
11.
Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout,
rozhoduje o přijetí jejich pořadí podle výsledku hodnocení.
12.
Jestliže více uchazečů dosáhne stejného celkového počtu bodů, rozhoduje nejdříve o
pořadí vyšší počet bodů z M, potom z JČ, nakonec body za vysvědčení ZŠ.
13.
Podmínkou přijetí je také způsobilý zdravotní stav ke studijnímu oboru potvrzený na
přihlášce lékařem a to pouze u oboru Mechanik seřizovač.
14.
Žák se speciálními vzdělávacími potřebami bude postupovat dle čl. VI odst.6 těchto
kritérií
15.
Přijatý žák doloží kopií vysvědčení nejpozději 3.9. 2019 úspěšné ukončení 9. třídy ZŠ.

IV.

Obory středního vzdělání s výučním listem

Do těchto oborů středního vzdělávání se přijímací zkoušky nekonají. Kritériem pro stanovení
pořadí přijímaných žáků je hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání, tj. průměrný
prospěch v 1. pololetí posledního ročníku základní školy uvedený na přihlášce v pořadí – žáci
9. tříd, žáci 8. tříd, atd. Kritériem pro přijetí žáků je toto pořadí limitované počtem míst v daném
oboru, které stanovuji takto:
23-56-H/01 Obráběč kovů
ŠVP Obráběč kovů – obsluha klasických a CNC obráběcích strojů 15 míst
(obor s finanční podporou z rozpočtu Zlínského kraje)
36-52-H/01 Instalatér
ŠVP Mechanik a opravář instalatérských zařízení budov 8 míst
(obor s finanční podporou z rozpočtu Zlínského kraje)
26-51-H/01 Elektrikář
ŠVP Provozní elektrikář pro stroje a zařízení budov 8 míst
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
ŠVP Automechanik – opravář a řidič motorových vozidel 8 míst
65-51-H/01 Kuchař – číšník
ŠVP Kuchař – číšník pro restaurační a rekreační zařízení 12 míst
Z výše uvedených oborů budou vytvořeny nejvýše 2 třídy.
Podmínkou přijetí u všech učebních oborů je způsobilý zdravotní stav ke studijnímu oboru
potvrzený na přihlášce lékařem. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce
odborné vyjádření lékaře, nebo pedagogicko-psychologické poradny.

V.
1.

Nástavbové studium pro absolventy s výučním listem

Pro obor 64-41-L/51 Podnikání – denní, nejvyšší počet přijatých uchazečů ve všech
vyhlášených kolech dohromady v přijímacím řízení pro školní rok 2019-2020 je 25
žáků.
2.
Termíny pro jednotné zkoušky v 1. kole

první termín: 12. 4. 2019

druhý termín: 15. 4. 2019
náhradní termín (omluvená absence do 3 dnů od konání testů):

první termín: 13. 5. 2019

druhý termín: 14. 5. 2019
3.
Místo konání pro jednotné zkoušky: SOŠ, Divnice 119,
4.
Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Všichni
uchazeči vykonají v 1. kole písemné testy z matematiky (M), jazyka českého a literatury
(JČ)
5.
V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče počtem bodů a výsledek hodnocení
přijímacího řízení je tvořen součtem bodů.
6.
Čím více dosáhne uchazeč počtu bodů, tím je úspěšnější. Body jsou přiděleny
v přijímacím řízení za
a) znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení ze středního vzdělávání
b) součtem dosažených bodů z písemných testů z M, JČ konané formou centrálně
zadávaných testů
7. Celkem lze získat v přijímacím řízení 145 bodů.
8. Za vysvědčení ze SŠ může získat max. 45 bodů a to za první pololetí 2. ročníku, druhé
pololetí 2. ročníku, první pololetí 3. ročníku, vždy z předmětů matematika, jazyk český, cizí
jazyk. V těchto předmětech za každou známku výborný 5 bodů, chvalitebný 3 body, dobrý 1
bod, dostatečný 0 bodů. V případě výuky více povinných cizích jazyků na SŠ se započítává ten
cizí jazyk, v němž uchazeč dosáhl lepšího výsledku.
9. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o
přijetí jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímací zkoušky.
10. Jestliže více uchazečů dosáhne stejného celkového počtu bodů, rozhoduje nejdříve o pořadí
vyšší počet bodů z M, potom z JČ.
11. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami bude postupovat dle čl. VI odst.6 těchto kritérií
12. Součástí přihlášky je kopie vysvědčení 3. ročníku a vysvědčení 2. ročníku středního
vzdělávání s výučním listem, dále kopie výučního listu (podmínkou studia je doložení
výučního listu nejpozději 3.9. 2019.

VI.
Závěr
1. Ředitel 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 v jednotlivých kolech.
V 1. kole škola zveřejní výsledky do 2 pracovních dnů od zveřejnění výsledků Centrem a
to na informační tabuli školy a na webových stránkách školy www.gjpsosslavicin.cz
v oddělení přijímací řízení – výsledky. Registrační čísla budou uvedena i v rozhodnutí o
přijetí či nepřijetí uchazeče, které bude odesláno ředitelem školy v zákonné lhůtě po
termínu přijímacího řízení.
3. Odevzdat přihlášky přímo na adresu: Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola
Slavičín, Školní 822 - do 1. března 2019 pro denní studium
4. Tiskopis přihlášky http://www.sosslavicin.cz/chci-zde-studovat/prihlaska-ke-studiu
5. Termín odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků.
6. Informace k aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení ve středních
školách:
Obsah přijímací zkoušky je pro všechny uchazeče stejný. Uchazeč má při přijímacím řízení
nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky lze
uplatnit pouze na základě doporučení pro žáky/uchazeče se speciálními vzdělávacími
potřebami vydaného školským poradenským zařízením (dále jen „ŠPZ“), které uchazeč
odevzdá společně s přihláškou ke střednímu vzdělávání (§ 60b odst. 4 školského zákona) pro
první kolo přijímacího řízení u oborů bez talentové zkoušky do 1. března 2019:
Doporučení ŠPZ se vydává s využitím formuláře podle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 353/2016 Sb.
Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání.
Pro úpravu podmínek přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání lze do 31. srpna 2019, tj. pro
přijímací řízení konané ve školním roce 2018/2019, využít i platné doporučení (Doporučení pro
vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole) vydané podle dosavadních
právních předpisů. Toto doporučení bude použito buď ve formě originálu, nebo úředně ověřené
kopie.
Podpůrná opatření spočívající v úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání (§ 16 odst. 2 písm.
c) školského zákona).
Má-li uchazeč nárok na podpůrná opatření, doloží potvrzení s přihláškou.
poradenským zařízením (dále jen „ŠPZ“), které uchazeč odevzdá společně s přihláškou ke střednímu
vzdělávání (§ 60b odst. 4 školského zákona) pro první kolo přijímacího řízení:
Přehled postupu při přijímání ke střednímu vzdělávání uchazečů se SVP

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami
6.1. Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v
přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.
6.2. Ředitel školy ve spolupráci s Centrem upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími
potřebami zkušební dokumentaci jednotné zkoušky podle doporučení školského poradenského
zařízení.
6.3. Pro uchazeče, u nichž z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá požadavek
na zvětšení písma nebo u nichž je doporučeno pro uzpůsobení podmínek zkoušky využití

počítače, poskytne Centrum řediteli školy testový sešit v otevřeném formátu bezprostředně před
konáním zkoušky. Za úpravu testového sešitu odpovídá ředitel školy.
6.4. Pro uchazeče se zrakovým postižením, u nichž z doporučení školského poradenského
zařízení vyplývá požadavek na zadání v Braillově písmu, připraví Centrum testový sešit v
Braillově písmu.
Správní řízení příjímací řízení do prvních ročníků na Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín podléhá
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Ve Slavičíně 27. ledna 2019
Mgr. Josef Maryáš
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