Č. j.: GZAB/0865/2022

Rozhodnutí o vyhlášení přijímacího řízení do vyššího ročníku pro školní rok 2022/2023
Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková
organizace, vyhlašuje v souladu s § 63 č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, a v souladu se
zákonem č. 67/2022, Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na
území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, přijímacího řízení do pátého ročníku oboru
vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium.
•
•
•
•
•
•
•
•

Předpokládaný počet přijímaných žáků – 3 žáci.
Přihlášku ke vzdělávání na střední školu podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli
střední školy do 15. června 2022.
Přihlášku je možné donést na sekretariát střední školy osobně nebo ji zaslat poštou. V případě
doručení přihlášky poštou rozhoduje datum podání přihlášky k poštovní přepravě.
Uchazeč o přijetí do vyššího ročníku bude přijat na základě dodaných podkladů o průběhu
předchozího studia.
Podrobná kritéria přijímacího řízení jsou přílohou.
Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tyto formuláře jsou
k dispozici na stránkách MŠMT či na webových stránkách gymnázia.
Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace
z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč plní povinnou školní
docházku.
Potvrzení lékaře na přihlášce není nutné.

Další informace:
• Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů
nejpozději 16. června 2022.
• Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu je v souladu se zákonem zveřejněno formou seznamu
přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, a to:
o ve vestibulu Gymnázia Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace,
o na webových stránkách školy (www.gvoz.cz)
• Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat
ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
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Kritéria přijímacího řízení:
Přijímací řízení ke studiu ve středních školách se řídí následujícími právními předpisy:
•

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění,

•

zákon č. 67/2022, Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny
vyvolaných invazí vojsk Ruské federace,

•

usnesení rady kraje č. 41/2816 ze dne 28. března 2022, které se vztahuje k výjimce z nejvyššího počtu žáků ve
třídách gymnázia v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

•

vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,

•

vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění.

V souladu zákonem č. 561/2004 Sb. , Školský zákon stanovuji následující jednotná kritéria přijímacího řízení do pátého
ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium:

Hodnocení předchozího vzdělávání:
Hodnotí se průměrný prospěch (zaokrouhlený na jedno desetinné místo) ve 2. pololetí předposledního ročníku (P4) a v 1.
pololetí posledního ročníku (P5). Za prospěch může uchazeč získat nejvýše 20 bodů podle vzorce. Do průměru známek se
nezapočítává známka z chování.
PR = 20 - (P4 + P5 - 2) ∙10
Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového počtu bodů. Přijati budou maximálně 3 uchazeči s nejvyšším
počtem bodů.
Celkové bodové hodnocení kritérií přijímacího řízení (maximum 20 bodů).
V případě rovnosti bodů získá vyšší umístění uchazeč:
a)

s lepším průměrným prospěchem v 2. pololetí školního roku 2020/2021,

b)

s lepším průměrným prospěchem z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka za 1. a 2. pololetí.
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