Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
pro školní rok 2020/2021
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o
přijímacím řízení ke střednímu vzdělání v platném znění, ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo
přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Pro přijímací řízení stanovila jednotná kritéria pro
uchazeče o studium v kombinované formě studia pro níže uvedené školní vzdělávací programy
v rámci nabízených oborů vzdělání. Vyhlášením 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
škola zahajuje přijímání přihlášek ke studiu.

Jednotná kritéria pro přijímací řízení na SGaSOŠ s.r.o.,
Kunovice pro školní rok 2020/2021

1. Předpokládané maximální počty přijímaných žáků do 1. ročníku:
►obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie: ŠVP Informační technologie, ŠVP
Pracovník grafického studia a ŠVP Informatika a kyberbezpečnost
- 60 žáků v denní formě
- 45 žáků v kombinované formě
►obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání: ŠVP Komerční právo, ŠVP
Ekonomika podniku, ŠVP Ekonomika a daňové a celní řízení
- 75 žáků v denní formě
- 60 žáků v kombinované formě
Počet otevřených tříd bude stanoven na základě počtu podaných přihlášek. O minimálním počtu žáků
ve třídě rozhodne ředitelka školy se souhlasem zřizovatele.

2. Vyhodnocení 1. kola přijímacího řízení a další důležité informace:
Přijímací řízení proběhne bez školních přijímacích zkoušek.
Uchazeči budou při přijímání hodnoceni z:
a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9.
ročníku ZŠ);
b) výsledků jednotné přijímací zkoušky ve formě testů z českého jazyka a literatury a
matematiky;
c) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy; uchazeče
(např. olympiády, soutěže, další vzdělání, apod.).
Jednotlivým částem je přidělena následující váha:
a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 0 – 10%;
b) výsledkům jednotné přijímací zkoušky ve formě testů z českého jazyka a literatury a
matematiky a její aplikace 0 – 60 %;
c) případně dalším skutečnostem, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
uchazeče (např. olympiády, soutěže, apod.) 0 – 30%.
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.
Přihlášku ke studiu do 1. kola doručí uchazeči škole nejpozději do 1. března 2020. Následně
škola odešle uchazečům potvrzení o přijetí přihlášky a zahájení správního řízení. Uchazeči
v dopisu obdrží informace o postupu přijímacího řízení a registrační číslo, pod kterým budou ve
výsledném pořadí uvedeni.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou mít upraveny podmínky konání jednotné
přijímací zkoušky na základě posudku vydaného školským poradenským zařízením, které jsou
uchazeči povinni doložit současně s přihláškou ke studiu. Na pozdější vyjádření nebude brán
zřetel.
Uchazečům, kteří nejsou občany ČR, nebo občanům ČR, kteří získali předchozí vzdělání mimo
území ČR, je umožněno prominout jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka na základě
žádosti doručené současně s přihláškou ke studiu. U uchazečů, kterým ředitelka školy promine
jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka, se ověřuje znalost českého jazyka nejdéle 15
minutovým pohovorem. Ředitelka ve spolupráci s Centrem vytvoří pořadí uchazečů na základě
redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru
vzdělání. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z Českého jazyka a literatury.
Uchazeč, který nekoná jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, se do
výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo

shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů. Pořadí uchazečů v
redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů
stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.
Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy
jejich pořadí a podle tohoto pořadí rozhodne o přijatých uchazečích ke studiu.
Pořadí uchazečů (pod registračními čísly) podle výsledků hodnocení v přijímacím řízení a kritérií
přijímacího řízení bude zveřejněno na veřejném místě ve škole a na stránkách školy
www.stredni.cz a uchazečům bude odesláno rozhodnutí, a to do 2 pracovních dnů od zpřístupnění
hodnocení CERMATEM.
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.

3. Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek:
▼ 14. dubna 2020 (první termín)
▼ 15. dubna 2020 (druhý termín)

Náhradní termín konání jednotných přijímacích zkoušek: 13. a 14. května 2020.

4. 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.

5. Přijímací řízení do vyššího ročníku se řídí v souladu s vyhláškou 353/2016, Sb., část druhá,
§18 v platném znění a § 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Kunovice, 24. ledna 2020

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

