Kritéria pro druhé a další kola přijímacího řízení
na SGaSOŠ s.r.o., Kunovice pro školní rok 2021/2022
Organizace 2. kola přijímacího řízení se řídí zákonem 561/2004 Sb., vyhláškou č. 353/2016
Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění:
Přijímáme uchazeče se základním vzděláním do denní formy studia a s výučním listem nebo
alespoň 1 zakončeným ročníkem na střední škole do kombinované formy studia do
následujících vzdělávacích programů:
Obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie:
ŠVP Informační technologie
ŠVP Informatika a kyberbezpečnost
Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání:
ŠVP Komerční právo
ŠVP Ekonomika a bezpečnost podniku

Ředitelka školy stanovuje pro 2. a případná další kola přijímacího řízení pro školní rok
2021/2022 na Soukromém gymnáziu, střední odborné škole a jazykové škole s právem
státní jazykové zkoušky, s.r.o., se sídlem v Kunovicích, Osvobození 699, následující
kritéria:
Přijímací řízení 2. kola a případných dalších kol proběhne bez školních přijímacích zkoušek a
nebudou v něm zohledněny výsledky jednotné přijímací zkoušky, která proběhla v 1. kole.
1. Vyhodnocení přijímacího řízení se skládá z následujících částí:
a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
b) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
uchazeče (např. olympiády, soutěže, apod.)
Jednotlivým částem je přidělena následující váha:
a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 0 – 60%
b) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
uchazeče (např. olympiády, soutěže, apod.) 0 – 40%.
Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka
školy jejich pořadí a podle tohoto pořadí rozhodne o přijatých studentech ke studiu.
Uchazeči o studium k přihlášce dokládají požadované doklady v souladu se zněním vyhlášky
č. 353/2016 Sb. v platném znění včetně lékařského potvrzení o způsobilosti ke studiu.

2. Účast ve 2. a případně dalších kolech přijímacího řízení
Uchazeč o studium podá přihlášku ke studiu včetně požadovaných dokladů v souladu
s platnou legislativou, kterou se řídí přijímací řízení pro školní rok 2021/2022, a to pro 2. kolo
do 31. 5. 2021 a do dalších kol dle sdělení ve vyhlášení.
3. Místo konání
Místem konání je Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky, s.r.o., Osvobození 699, 686 04 Kunovice.

4. Rozhodnutí
Pořadí uchazečů (pod registračními čísly) podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a
seznamy přijatých uchazečů budou zveřejněny na veřejném místě ve škole a na webových
stránkách. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdrží uchazeč a jeho zákonný zástupce také
klasickou poštou.
5. Zápisový lístek
Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce potvrdí úmysl vzdělávat se v dané SŠ v denní formě
studia odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. Výjimkou je
případ, že chce uchazeč uplatnit lístek na škole, kde byl přijat na odvolání. Odvolání lze podat
do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Na uchazeče o studium v kombinované formě se tato povinnost nevztahuje.

6. Další kola přijímacího řízení
Ředitelka školy může po ukončení 2. kola PŘ pro školní rok 2021/2022 vyhlásit další kola
přijímacího řízení, které se budou řídit kritérii ze dne 19. 5. 2021.

Kunovice, 19. 5. 2021

Ing. Iva Matušíková, DiS., B.B.S., MBA, v.r.
ředitelka školy

