
 

V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., § 59-64 (školský zákon) ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky MŠMT ze den 24. 10. 2016 ve Sbírce zákonů č. 353/2016 o přijímacím řízení ke 

střednímu vzdělávání v platném znění vyhlašuje ředitel Gymnázia, Střední pedagogické školy, 

Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková 

organizace 

 

přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 - druhé kolo 
 

do studijního oboru Sociální činnost, 4 letý studijní obor, denní forma vzdělávání poskytující 

střední vzdělání s maturitní zkouškou. Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna na veřejně 

přístupné provozní nástěnce školy a na adrese www.gpoa.cz, od 26. 6. 2020.  Přijato bude 

maximálně 7 uchazečů do studijního oboru: 

 

Sociální činnost, číslo oboru 75-41-M/01 
 

 Rozhodnutím Rady Jihomoravského kraje ze dne 24. 6. 2019 č. 7620/19/R104 může 

být ke studiu přijato maximálně 30 uchazečů, kteří ukončili povinnou školní 

docházku; 

 Přihlášky k přijímacímu řízení odevzdá uchazeč řediteli školy do 3. 7. 2020; 

v přihlášce na předepsaném tiskopisu uchazeč uvede 1 školu a obor, do kterého se 

hlásí; 

 Přihláška musí obsahovat základní školou potvrzený přehled klasifikace za obě 

pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy (nebo 

úředně ověřenou kopii vysvědčení za předposlední ročník a 1. pololetí posledního 

ročníku základní školy); Lékařské potvrzení škola nevyžaduje. 

 

Kritéria přijímacího řízení 

 

a) Hodnocení prospěchu – uchazeč musí mít v 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ 

a v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ celkové hodnocení alespoň „prospěl“ -  jinak 

nebude přijat.  

Hodnotí se prospěch z českého jazyka, matematiky a přírodopisu uvedený na 

přihlášce ke studiu za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a 1. pololetí 

posledního ročníku ZŠ. Na základě součtu těchto známek je přidělen bodový zisk za 

prospěch. Maximální počet bodů za prospěch na ZŠ je 5 bodů. Body jsou přiděleny 

podle následující tabulky: 
 

 

Součet známek 

Čj+M+Přírodopis 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 a více 

Počet bodů 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 
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Přijetí uchazeče při rovnosti bodů: 

1. nižší součet průměrů prospěchu z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a z 1. pololetí 

posledního ročníku ZŠ  

2. lepší výsledek hodnocení z cizího jazyka (v případě 2 jazyků u lépe hodnoceného) 

z 2. pol. předposledního ročníku ZŠ  

3. lepší výsledek hodnocení českého jazyka z 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ  

4. lepší výsledek hodnocení matematiky z 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ  

5. lepší výsledek hodnocení fyziky z 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ  

6. lepší výsledek hodnocení chemie z 2. předposledního ročníku ZŠ  

7. lepší výsledek hodnocení biologie z 2. předposledního ročníku ZŠ  

8. lepší výsledek hodnocení dějepisu z 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ  

9. lepší výsledek hodnocení zeměpisu z 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ  

10. lepší výsledek hodnocení cizího jazyka (v případě 2 jazyků u lépe hodnoceného) z 1. pol. 

posledního ročníku ZŠ  

11. lepší výsledek hodnocení českého jazyka z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ  

12. lepší výsledek hodnocení matematiky z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ  

13. lepší výsledek hodnocení fyziky z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ  

14. lepší výsledek hodnocení chemie z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ  

15. lepší výsledek hodnocení biologie z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ  

16. lepší výsledek hodnocení dějepisu z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ  

17. lepší výsledek hodnocení zeměpisu z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ  

18. Motivační pohovor. 

 

 

 

Oznámení výsledků přijímacího řízení 

Na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup ( webové  

stránky školy – www.gpoa.cz) zveřejní ředitel školy pod přiděleným registračním číslem 

pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení a přehled přijatých a 

nepřijatých uchazečů 7. 7. 2020., tímto dnem začíná běžet lhůta pro doručení zápisového 

lístku do školy. 

U přijatých uchazečů se rozhodnutí o přijetí oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod 

přiděleným registračním číslem – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. 

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče odešle ředitel školy po vyhodnocení přijímacího řízení 

zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu, nejdříve však do 3 dnů po 

vyhodnocení výsledků přijímacího řízení.  

   

Odvolání: 

Podle § 60 odst. 19 školského zákona v platném znění je proti rozhodnutí ředitele školy 

přípustné odvolání do tří pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele 

školy, o odvolání bude rozhodovat Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

 

 

 

Ve Znojmě dne: 26. 6. 2020                                                      RNDr. Leoš Gretz, ředitel školy 
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