Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín,
příspěvková organizace, Legionářů 813/1, 695 11 Hodonín
V Hodoníně dne 9. května 2019
ČJ.: GOH 193/2019

Rozhodnutí ředitele k druhému kolu přijímacího řízení
do prvního ročníku čtyřletého studia oborů vzdělání:
79-41-K/41 Gymnázium
denní forma vzdělávání
Termín odevzdání přihlášky ke vzdělávání je stanoven do 23. května 2019. U uchazečů, kteří konali 12. a 15. dubna
2019 jednotnou přijímací zkoušku a předloží výpis výsledků této zkoušky, budou použity výsledky této zkoušky.
Pro uchazeče, kteří jednotnou přijímací zkoušku nekonali, budou připraveny testy srovnatelné s touto zkouškou
(požadavky – viz http://www.cermat.cz/organizace-jednotne-prijimaci-zkousky-1404035401.html). Termín této zkoušky
je stanoven na 24. května 2019.
V přijímacím řízení budou přijati žáci na základě výsledku testů jednotných přijímacích zkoušek z matematiky
a z českého jazyka pro obory vzdělání s maturitní zkouškou vydané Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Za zkoušku z matematiky mohl žák získat maximálně 50 bodů, za zkoušku z českého jazyka rovněž 50 bodů. Součástí
přijímacího řízení je i bodové ohodnocení prospěchu žáka z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, případně z 1. pololetí
z ročníku, ve kterém ukončil povinnou školní docházku. Nejvyšší bodové ohodnocení je 20 bodů, nejnižší je 0 bodů.
V případě samých jedniček obdrží žák 20 bodů. Za nižší známku než 1 (výborný) se odečítají body. Za každou
2 (chvalitebný) 1 bod, za každou 3 (dobrý) 2 body, za každou 4 (dostatečný) 3body, nejvýše však do počtu 0 bodů.
Podmínkám přijímacího řízení vyhoví všichni uchazeči, kteří vykonali jednotnou přijímací zkoušku v prvním kole nebo
srovnatelné testy připravené školou.
Počet přijímaných uchazečů je omezen počtem volných míst po prvním kole přijímacího řízení. Počet
přijímaných uchazečů je 8.
Pořadí přijetí uchazečů bude určeno podle celkového dosaženého počtu bodů. V případě rovnosti celkového počtu
bodů se rozhodne podle dalších kritérií v tomto pořadí:
a) při rovnosti celkového počtu bodů má přednost uchazeč se ZPS,
b) při rovnosti podle předchozích kritérií má přednost uchazeč, který dosáhl vyššího počtu bodů u přijímací zkoušky,
nepřihlédne se tedy k bodovému ohodnocení prospěchu ze základní školy,
c) při rovnosti podle předchozích kritérií má přednost uchazeč, který dosáhl vyššího počtu bodů u přijímací zkoušky
z matematiky,
d) při rovnosti dle předchozích kritérií rozhodne lepší průměr ze všech známek za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ uvedených
na přihlášce ke studiu,
e) při rovnosti dle předchozích kritérií rozhodne lepší průměr ze všech známek za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ uvedených
na přihlášce ke studiu,
f) při rovnosti dle předchozích kritérií rozhodne lepší průměr ze všech známek uvedených na přihlášce ke studiu.
Výsledky
přijímacího
řízení
budou
zveřejněny
na
internetových
stránkách
školy
(www.goah.cz)
a vyvěšeny na úřední desce ve vestibulu školy v pátek 24. 5. 2019. Místo jmen uchazečů v nich budou uvedena jejich
registrační čísla.
Úmysl vzdělávat se v Gymnáziu, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Hodonín,
příspěvkové organizaci, Legionářů 1 potvrdí zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku. Lhůta pro odevzdání
zápisového lístku je 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zveřejněním seznamu přijatých žáků se
považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.
Zákonný zástupce žáka si může převzít osobně po předložení průkazu totožnosti rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí
v kanceláři školy na ulici Legionářů 1:
v pátek 24. 5. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin
v pondělí 27. 5. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin.
Proti rozhodnutí o nepřijetí se uchazeč může odvolat ve lhůtě tří pracovních dnů od data doručení rozhodnutí.

Mgr. Jan Marenčík v. r.
ředitel školy

