Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola
Komenského 586, 543 01 Vrchlabí, IČ: 60153245
Pracoviště Hostinné, Horská 309, Hostinné, tel: 499 441 442, email: info@gymhost.cz

Podmínky 2. kola přijímacího řízení pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost
– 1. ročník SOŠ pro školní rok 2020/2021 – pracoviště Hostinné
Všeobecná ustanovení:
- Přihlášku ke vzdělávání musí škola obdržet do 23. 6. 2020. Její doručení není povinností základní školy, ale
každého uchazeče, resp. jeho zákonného zástupce. K přihlašování je nutno použít formulář přihlášky (ke stažení
je na webu školy nebo MŠMT). Vyžadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu
povolání (potvrzení na přihlášce). V kontaktech vždy uveďte platné telefonní číslo a e-mailovou adresu. V
případě, že máte zřízenou datovou schránku, uveďte informaci výslovně na přihlášce.
- Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 11.
- Výuka se uskutečňuje na pracovišti v Hostinném.
- Záležitosti neupravené v kritériích se řídí platnými legislativními ustanoveními (v souladu s ustanovením § 59
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci
přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění).
Kritéria přijímacího řízení a jejich hodnocení:
Přijímací zkoušky se z rozhodnutí ředitele školy ve 2. kole nekonají. Uchazeči, budou přijímáni na základě znalostí
uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčeních ze všech povinných předmětů (průměrný prospěch, vyjma
chování) z posledních dvou klasifikačních období předchozího vzdělávání (zpravidla 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí
9. ročníku ZŠ). Výpočet se provede součtem všech hodnot známek a vydělením získaného součtu počtem známek
s přesností na dvě desetinná místa. Ke studiu bude přijato 11 uchazečů s nejlepším průměrným prospěchem za
poslední dvě klasifikační období v základní škole. V případě rovnosti průměrného prospěchu dvou či více uchazečů
rozhodne o lepším umístění: 1) lepší průměrný prospěch z posledního klasifikačního období (zpravidla 1. pololetí 9.
ročníku ZŠ), 2) lepší známka na vysvědčení v posledním klasifikačním období (zpravidla 1. pololetí 9. ročníku ZŠ)
v pořadí český jazyk, anglický jazyk, občanská výchova.
Oznámení výsledků přijímacího řízení:
Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní
seznam přijatých uchazečů ve škole a na webových stránkách školy pod přidělenými registračními čísly. Přijímací
řízení bude vyhodnoceno 24. 6. 2020. Výsledné pořadí bude zveřejněno 24. 6. 2020 do 14:00 hodin na www školy
pod registračními čísly, která uchazeči obdrží písemně.

Hostinné 16. 6. 2020

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

