Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek,
Cihelní 410, příspěvková organizace
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke
vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlašuji
1. kolo přijímacího řízení
pro uchazeče hlásící se do prvního ročníku čtyřletého denního studia
na Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace.
OBOR VZDĚLÁNÍ
79-41-K/81 Gymnázium
79-41-K/41 Gymnázium
předpokládané členění:
79-41-K/41 Gymnázium,
zaměření: technické
79-41-K/41 Gymnázium,
zaměření: všeobecné

FORMA
VZDĚLÁVÁNÍ
denní
denní

POČET PŘIJÍMANÝCH
UCHAZEČŮ
30
60

denní

15

denní

45

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:
1. Obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání
Přijímací zkoušky se konají formou centrálně zadávaných jednotných testů.
1. termín: 16. 4. 2019
2. termín: 17. 4. 2019
Písemná přijímací zkouška se koná z českého jazyka a literatury a matematiky formou testů
zpracovaných společností CERMAT a bude vycházet z příslušných vzdělávacích oblastí RVP pro
základní vzdělávání.
Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku naleznete ZDE.
2. Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: technické
Přijímací zkoušky se konají formou centrálně zadávaných jednotných testů.
1. termín: 12. 4. 2019
2. termín: 15. 4. 2019
Písemná přijímací zkouška se koná z českého jazyka a literatury a matematiky formou testů
zpracovaných společností CERMAT a bude vycházet z příslušných vzdělávacích oblastí RVP pro
základní vzdělávání.
Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku naleznete ZDE.
3. Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné
Přijímací zkoušky se konají formou centrálně zadávaných jednotných testů.
1. termín: 12. 4. 2019
2. termín: 15. 4. 2019
Písemná přijímací zkouška se koná z českého jazyka a literatury a matematiky formou testů
zpracovaných společností CERMAT a bude vycházet z příslušných vzdělávacích oblastí RVP pro
základní vzdělávání.
Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku naleznete ZDE.
Náhradní termín pro všechny obory vzdělání denní formy vzdělávání:
k 1. termínu: 13. 5. 2019
k 2. termínu: 14. 5. 2019
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami budou mít upraveny podmínky přijímací zkoušky na základě
písemného doporučení školského poradenského zařízení.
Součástí přihlášky ke studiu je doklad o splnění povinné školní docházky v případě uchazeče, který ukončil
nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou.
Škola vyžaduje osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo
rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného
stupně vzdělání.
Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení promíjí na žádost
přijímací zkouška z českého jazyka.
Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří škola rozhovorem.
Tento rozhovor může uchazeč absolvovat s výsledkem:
a) Vyhověl – znalost českého jazyka byla shledána dostačující a uchazeč může být ke studiu přijat
v souladu s dalšími kritérii.
b) Nevyhověl - znalost českého jazyka byla shledána nedostačující. Uchazeč nemůže být ke studiu přijat,
ani pokud splní všechna ostatní kritéria.

Dle § 60d odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, škola
požaduje po zákonných zástupcích doložení výsledků v soutěžích, které jsou uvedeny v kritériích pro
jednotlivé obory vzdělání, potvrzených základní školou nebo víceletou střední školou.

Škola nevyžaduje v přihlášce ke studiu potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.
Vzhledem k tomu, že areál školy není bezbariérový, je nezbytné, aby zákonní zástupci zdravotně
postižených nebo znevýhodněných uchazečů ještě před podáním přihlášky konzultovali s vedením školy,
zda je studium uchazeče v tomto areálu technicky možné.

Pokud se stanovená kapacita nenaplní v 1. kole přijímacího řízení, budou vypisována další kola.

Ve Frýdku-Místku 31. 1. 2019
Ing. Jaroslav Konečný v. r.
ředitel Gymnázia a SOŠ

