Kritéria hodnocení pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
Obory středního vzdělávání s výučním listem
1. Do těchto oborů středního vzdělávání se přijímací zkoušky nekonají.
2. Kritériem pro stanovení pořadí přijímaných žáků je hodnocení na vysvědčení z
předchozího vzdělávání, tj. průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, v 1. pololetí
8. ročníku ZŠ. Kritériem pro přijetí žáků je toto pořadí limitované počtem míst v daném
oboru.
3. 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 školského poradenského zřízení.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
23-56-H/01 Obráběč kovů – předpokládaný počet přijatých uchazečů – 15 žáků.
ŠVP Obráběč kovů – obsluha klasických a CNC obráběcích strojů
(obor s finanční podporou z rozpočtu Zlínského kraje)
36-52-H/01 Instalatér - předpokládaný počet přijatých uchazečů - 8 žáků.
ŠVP Mechanik a opravář instalatérských zařízení budov
(obor s finanční podporou z rozpočtu Zlínského kraje)
26-51-H/01 Elektrikář - předpokládaný počet přijatých uchazečů - 8 žáků.
ŠVP Provozní elektrikář pro stroje a zařízení budov
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel – předpokládaný počet uchazečů –8
ŠVP Automechanik – opravář a řidič motorových vozidel

S ohledem na novelu Vyhlášky č. 13/2005 Sb., bude otevřena jedna víceoborová třída
složená maximálně ze tří oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem
(dle zájmu uchazečů).
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Důležité termíny:
1. Do 1. března 2021 zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč
podá přihlášku ředitelce školy na adrese školy:
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní 822, 763 21
Slavičín
Tiskopis přihlášky a veškeré informace pro přijímání na SŠ jsou k dispozici na
stránkách www.gjpsosslavicin.cz v sekci pro uchazeče.
2. Zveřejnění výsledků přijímací zkoušky pro obory středního vzdělání s výučním
listem je v termínu od 22. dubna 2021.
3. Svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí následně přijatý uchazeč nebo zákonný
zástupce nezletilého přijatého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce
školy, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
Pokud zápisový lístek nebude odevzdán v uvedené lhůtě, vzdává se uchazeč
možnosti přijetí na GJP a SOŠ Slavičín.
4. K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitelka školy vyhlásit další kola
přijímacího řízení, ve kterých se postupuje obdobně jako v 1. kole.
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