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     Kritéria hodnocení pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 

 

Obor 18-20-M/01 Informační technologie, denní forma  
 

Všichni uchazeči konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných 
jednotných testů z matematiky a českého jazyka a literatury. 

 
Pro přijetí uchazečů je nutné splnění následujících podmínek: 

  

1.V přijímacím řízení ředitelka školy hodnotí uchazeče počtem bodů a výsledek hodnocení    
    přijímacího řízení je tvořen součtem bodů.  

2. 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  

3. Celkem lze získat v přijímacím řízení 145 bodů. 

    Za vysvědčení ze ZŠ může uchazeč získat max. 45 bodů a to za první a 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, 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.  

4. V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání  
     v přijímacím řízení pro školní rok  2023/2024 nebudeme zohledňovat hodnocení na  
     vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. 
  
5.  Z písemných testů:  

z matematiky může žák získat max. 50 bodů  

z jazyka českého může žák získat max. 50 bodů  

    Přijatí uchazeči budou seřazeni v pořadí dle celkově dosažených bodů. Pokud splní   
    podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje přijetí    
    jejich pořadí podle výsledku hodnocení.  

6. 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.   
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7.  Podle ustanovení §13 vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o   
      přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, upraví ředitelka školy uchazeči se speciálně   
      vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského           
      poradenského zařízení, které přiloží zákonný zástupce k přihlášce ke studiu.  

8.   Při přijímání uchazečů, kteří absolvovali předchozí vzdělání v zahraničí, bude škola   
       postupovat podle § 20, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 353/2016  
       Sb., o příjímacím řízení ke střednímu vzdělávání. 

9.  Přijímací řízení cizinců  podle §1 odst. 1 zákona č.67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti    
      školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí      
      Ruské federace probíhá v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke  
      střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, Opatřením obecné povahy MŠMT ČR  
      č .j. MSMT- 29772/2022-1, ze dne 27. 10. 2022, vydaného dle §5a zákona  67/2022 Sb. 

10.   Nejvyšší počet přijatých uchazečů pro obor je 25 žáků.    
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 Kritéria hodnocení pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 

 

Obor 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, denní forma 
 

Všichni uchazeči konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných 
jednotných testů z matematiky a českého jazyka a literatury. 

 
Pro přijetí uchazečů je nutné splnění následujících podmínek: 

  
1. V přijímacím řízení ředitelka školy hodnotí uchazeče počtem bodů a výsledek hodnocení    
     přijímacího řízení je tvořen součtem bodů.  

2. 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  

3.  Celkem lze získat v přijímacím řízení 145 bodů. 

     Za vysvědčení ze ZŠ může uchazeč získat max. 45 bodů a to za první a 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, 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.  

4.  V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu     

      vzdělávání  v přijímacím řízení pro školní rok  2023/2024 nebudeme zohledňovat  

     hodnocení na  vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. 

 

5.  Z písemných testů:  

z matematiky může žák získat max. 50 bodů  

z jazyka českého může žák získat max. 50 bodů  

    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.  

6. 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.   

7. Podmínkou přijetí je také způsobilý zdravotní stav ke studijnímu oboru potvrzený  
    na přihlášce lékařem.  
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  8.  Podle ustanovení §13 vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o   
        přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, upraví ředitelka školy uchazeči se speciálně   
      vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského           
      poradenského zařízení, které přiloží zákonný zástupce k přihlášce ke studiu.  

9.  Při přijímání uchazečů, kteří absolvovali předchozí vzdělání v zahraničí, bude škola   
       postupovat podle § 20, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 353/2016  
       Sb., o příjímacím řízení ke střednímu vzdělávání. 

10. Přijímací řízení cizinců  podle §1 odst. 1 zákona č.67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti  
       školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí  
      Ruské federace probíhá v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke  
       střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, Opatřením obecné povahy MŠMT ČR  
       č.j. MSMT-29772/2022-1, ze dne 27.10. 2022, vydaného dle §5a zákona  67/2022 Sb. 

11.  Nejvyšší počet přijatých uchazečů pro obor je 25 žáků.    
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             Kritéria hodnocení pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 

Obor 64-41-L/51 Podnikání – denní, nástavbové studium pro absolventy s výučním 

listem 

Všichni uchazeči konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných 
jednotných testů z matematiky a českého jazyka a literatury. 

 

Pro přijetí uchazečů je nutné splnění následujících podmínek: 

 

1. V přijímacím řízení ředitelka školy hodnotí uchazeče počtem bodů a výsledek hodnocení    
    přijímacího řízení je tvořen součtem bodů.  

2. 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  

3. Celkem lze získat v přijímacím řízení 145 bodů.  

4. Za vysvědčení ze SŠ může získat max. 45 bodů a to za první a 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.  

5. V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu  

    vzdělávání  v přijímacím řízení pro školní rok  2023/2024 nebudeme zohledňovat  

    hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. 

  

6. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout,  

    rozhoduje o přijetí jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímací zkoušky.  

7. Jestliže více uchazečů  dosáhne stejného celkového počtu bodů, rozhoduje nejdříve o  
     pořadí  vyšší počet bodů z M, potom z JČ, nakonec body za vysvědčení.  

8. 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 1. 9. 2023). 

9. Podle ustanovení §13 vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o  
    přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, upraví ředitelka školy uchazeči se speciálně  
    vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského   
    poradenského zařízení,  které přiloží zákonný zástupce k přihlášce ke studiu.  
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10.Při přijímání uchazečů, kteří absolvovali předchozí vzdělání v zahraničí, bude škola   
       postupovat podle § 20, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 353/2016  
       Sb., o příjímacím řízení ke střednímu vzdělávání. 

11. Přijímací řízení cizinců  podle §1 odst. 1 zákona č.67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti  
       školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí  
       Ruské federace probíhá v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke  
       střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, Opatřením obecné povahy MŠMT ČR  
       č.j. MSMT-29772/2022-1, ze dne 27.10.2022, vydaného dle § 5a zákona 67/2022 Sb.   

12.  Nejvyšší počet přijatých uchazečů pro obor je 25 žáků.  

Důležité termíny: 

1. Do 1. března 2023 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. Všem uchazečům ve všech oborech a formách vzdělávání budou přidělena registrační čísla, 
která budou uchazečům zaslána poštou na adresu uvedenou v přihlášce. 

3. Pod přidělenými registračními čísly budou zveřejňovány výsledky přijímací zkoušky v 
jednotlivých kolech.  

4. V 1. kole škola zveřejní výsledky nejdříve 28. dubna 2023, a to na  vstupních dveřích 
budovy školy a na webových stránkách školy www.gjpsosslavicin.cz v sekci přijímací 
řízení – výsledky.  

5. Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, musí uchazeč, který má zájem nastoupit na naši 
školu, odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků zápisový lístek, který 
žák obdrží na své základní škole, ostatní uchazeči od krajského úřadu. Pokud zápisový 
lístek nebude odevzdán v uvedené lhůtě, vzdává se uchazeč možnosti přijetí na GJP a SOŠ 
Slavičín. 

6. Zápisový lístek se nevztahuje na nástavbové studium. 

7. K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitelka školy vyhlásit další kola 
přijímacího řízení, ve kterých se postupuje obdobně jako v 1. kole. 

 

  

  

 

 

Ve Slavičíně 31. ledna 2023   Mgr. Libuše Pavelková, ředitelka školy 
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