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2  Základní údaje o škole 

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč 

Sídlo: Přelouč, Obránců míru 1025, PSČ 535 01 

IČ      72543159 

DIČ     CZ72543159 

IZO     181027810 

Identifikátor právnické osoby 691003009 

Telefon:     466 672 744 

e-mail:     skola@gyasos-prelouc.cz 

Internetové stránky   http:// www.gyasos-prelouc.cz  

Datová schránka   77nsz6m 

Zřizovatel školy:   Pardubický kraj 

Jméno ředitele:    Ing. Miroslav Pavlata 

Statutární zástupce ředitele:  Mgr. Lubor Pacák  
Zástupce ředitele:      Mgr. Bc. Jana Brandová  

 

Školská rada 

Školská rada pracovala ve složení: 

předsedkyně – Ing. Dušana Blehová 

členové – Ing. Ivana Procházková, Bc. Drahuše Kaplanová 

 

od července 2021: 

předsedkyně – Bc. Drahuše Kaplanová 

členové – Ing. Ivana Procházková, Markéta Rabová 

 

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč je komplexní škola sestávající ze dvou 

samostatných objektů (v ulici Obránců míru a v Jaselské ulici), v nichž zabezpečuje 

teoretické vyučování ve specializovaných učebnách a  odborný výcvik v odborných 

dílnách s odpovídajícím vybavením. 

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč má vlastní domov mládeže. 

V čele Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč je ředitel školy, který je  statutárním 

orgánem Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč. Ředitele jmenuje do funkce 

zřizovatel. 

 

 

Ředitel jmenuje zástupce 

- zástupce ředitele (studijní záležitosti - statutární zástupce)  

- zástupce ředitele (Školní poradenské pracoviště) 

 

 

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč se organizačně člení na vnitřní 

organizační úseky 
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- úsek řízení 

- úsek ekonomicko-správní 

- úsek teoretického vyučování 

- úsek praktického vyučování 

- úsek domova mládeže 

  

 

Charakteristika školy 

 

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč je od 1. 8. 2011 zařazena do rejstříku škol 

a školských zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč je příspěvková organizace zřízená 

Pardubickým krajem ze dne 14. 4. 2011, č.j.: KrÚ 31540/2011 OŠKT (účinnost  

od 1.  8.  2011). 

Vzdělávání v Gymnáziu a Střední odborné škole Přelouč je organizováno jako denní 

studium. Délka studia je 3, 4 a 8 let. Studium je zakončeno maturitní nebo závěrečnou 

zkouškou. 
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3  Přehled oborů vzdělání a počty žáků ve školním roce 2020/2021 

 

Obor vzdělání Počet žáků  

79-41-K/81 Gymnázium 220 obor vzdělání poskytující střední 

vzdělání s maturitní zkouškou 

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro 

média 

93 obor vzdělání poskytující střední 

vzdělání s maturitní zkouškou 

34-53-H/01 Reprodukční grafik 99 obor vzdělání poskytující střední 

vzdělání s výučním listem 

34-52-H/01 Tiskař na 

polygrafických strojích 

8 obor vzdělání poskytující střední 

vzdělání s výučním listem 

23-68-H/01 Mechanik opravář 

motorových vozidel 

44 obor vzdělání poskytující střední 

vzdělání s výučním listem 

33-56-H/01 Truhlář 3 obor vzdělání poskytující střední 

vzdělání s výučním listem 

 

 

 

Všechny obory vzdělání jsou vyučovány dle platných Školních vzdělávacích 

programů. 
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4     Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 

Ve školním roce 2020/2021 pracovalo ve škole 61 zaměstnanců a 1 externí učitel. 

 

Teoretické vyučování 

Teoretické vyučování zajišťovalo 33 učitelů a 1 externí učitel. 

 

Praktické vyučování 

Výuka v praktickém vyučování byla zajišťována 16 učiteli odborného výcviku, z toho 

byl 1 vedoucí pedagogický pracovník. 

 

Domov mládeže 

Činnost domova mládeže zajišťovali dva vychovatelé.  

 

Správa školy 

V čele Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč je ředitel školy, který je statutárním 

orgánem Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč. Přímo řediteli je podřízena 

asistentka ředitele, personalistka. 

Činnost ekonomicko-správního úseku je zajišťována čtyřmi pracovnicemi (z toho 1 

pracovnice současně vykonává funkci učitelky v teoretickém vyučování) a  vedoucí 

ekonomicko-správního úseku (současně vykonává funkci učitelky v teoretickém 

vyučování). Údržbářské práce zajišťuje školník, úklid 4 uklízečky. 

 

 

Naplněnost organizace pracovníky je optimální. Pedagogická i odborná způsobilost 

pro vykonávanou činnost je na velmi dobré úrovni. Všichni pedagogičtí pracovníci si 

zvyšují svoji odbornou kvalifikaci na různých kurzech a seminářích akreditovaných 

MŠMT. 
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5     Údaje o přijímacím řízení 

 

Podle rozhodnutí ředitele školy se žáci a uchazeči přijímají ke studiu do prvních 

ročníků Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč do oborů vzdělání: 

 

79-41-K/81 Gymnázium 

34-53-L/01  Reprodukční grafik pro média 

34-56-L/01  Fotograf 

34-53-H/01 Reprodukční grafik 

34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 

 

Kritéria přijímacího řízení jsou uvedena v příloze č. 1 

 

 

Kód oboru Název oboru Počet odevzdaných zápisových 

lístků 

79-41-K/81  Gymnázium 30 

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro 

média 

36 

34-56-L/01 Fotograf 9 

34-53-H/01 Reprodukční grafik 15 

34-52-H/01 Tiskař na polygrafických 

strojích 

3 

 

 

Celkem bylo po dvou kolech přijímacího řízení odevzdáno 93 zápisových lístků. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

6     Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a počty žáků 

6.1 Hodnocení žáků 

 

Kód a název oboru Ročník Počet žáků Průměrný 

prospěch 

1. pololetí 

Průměrný 

prospěch 

2. pololetí 

34-53-L/01 

Reprodukční grafik pro 

média 

1RM 

2RM 

3RM 

4RM 

28 

29 

16 

20 

1,96 

2,24 

1,81 

2,12 

2,03 

2,11 

1,75 

2,07 

34-53-H/01 

Reprodukční grafik 

1RGA 

1RGB 

2RGA 

2RGB 

3RG 

24 

15 

23 

14 

21 

2,47 

2,30 

2,48 

2,67 

2,41 

2,66 

2,40 

2,48 

2,67 

2,43 

34-52-H/01 

Tiskař na polygrafických 

strojích 

spojeno s 2RGB 

 
8 2,47 2,40 

23-68-H/01 

Mechanik opravář 

motorových vozidel 

1MO 

2MO 

3MO 

23 

15 

7 

2,52 

2,45 

2,41 

2,65 

2,37 

2,15 

33-53-H/01 

Truhlář 

 spojeno s 3MO 3 2,75 2,33 

79-41-K/81  

Gymnázium 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

31 

30 

30 

29 

28 

28 

21 

24 

1,18 

1,41 

1,53 

1,47 

1,62 

1,77 

1,42 

1,94 

1,15 

1,42 

1,56 

1,59 

1,72 

1,64 

1,36 

1,65 

 

6.2 Počty žáků 

 

Celkem žáků  467 

Gymnázium maturitní obor 220 

SOŠ maturitní obor 93 

SOŠ obory s výučním listem 154 

 

Celkem 20 tříd – průměrný počet žáků 23,35. 
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6.3 Maturitní zkoušky (jarní a mimořádný termín) 

 
K maturitní zkoušce oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (8leté studium) - třída 

VIII se přihlásilo celkem 24 žáků. Počet žáků oprávněných konat maturitní zkoušku 

byl 23. 

 

prospělo s vyznamenáním 10 

prospělo 13 

neprospělo 0 

 

K maturitní zkoušce oboru vzdělání 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média - třída 

RM4 se přihlásilo celkem 20 žáků. Počet žáků oprávněných konat maturitní zkoušku 

byl 19. 

 

prospělo s vyznamenáním 3 

prospělo 15 

neprospělo 1 

 

 

6.4 Závěrečné zkoušky (jarní termín) 

 

V oborech vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem bylo ve třetích 

ročnících 31 žáků. K závěrečným zkouškám přistoupilo 30 žáků. 

 

Závěrečná zkouška oboru vzdělání 34-53-H/01 Reprodukční grafik – třída  RG3 

ŠVP: reprodukční grafik  

 

prospělo s vyznamenáním 4 

prospělo 13 

neprospělo 3 

 

Závěrečná zkouška oboru vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 

– třída MO3 

ŠVP: automechanik  

 

prospělo s vyznamenáním 5 

prospělo 2 

neprospělo 0 

 

Závěrečná zkouška oboru vzdělání 33-53-H/01 Truhlář 
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ŠVP: truhlář 

 

prospělo s vyznamenáním 1 

prospělo 2 

neprospělo 0 
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7 Údaje o činnosti v oblasti výchovného poradenství a prevenci sociálně 

patologických jevů 

Činnost v oblasti výchovného poradenství a prevence sociálně patologických jevů 

probíhala ve školním roce 2020/2021 dle zpracovaného plánu práce školního 

poradenského pracoviště a minimálního preventivního programu. Naplánované 

aktivity byly kvůli uzavření škol většinou zrušeny, nicméně některé proběhly i online 

formou. 

Ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů 

byla věnována pozornost žákům všech ročníků, kteří vykazovali špatný prospěch, 

měli obtíže s distanční výukou nebo neměli k dispozici výpočetní techniku. Výchovná 

poradkyně a metodik prevence monitorovali zapojování žáků do distanční výuky a 

případné záškoláctví či obtíže s domácím studiem obratem řešili se zákonnými 

zástupci žáků. Vedoucí školního poradenského pracoviště koordinovala zapůjčování 

výpočetní techniky pro žáky ze sociálně slabších rodin. 

Uskutečnila se přednáška s následnou besedou pro žáky primy a jejich rodiče 

o  zásadách efektivního studia a problémech souvisejících s přechodem ze základní 

školy. Pro žáky primy a RM1, RG1A, RG1B a MO1 byl uspořádán adaptační den, do 

jehož programu byly zařazeny teambuildingové aktivity a hry a vzdělávací přednášky 

zaměřené na prevenci sociálně-patologických jevů.   

V rámci kariérového poradenství byli žáci během online schůzek a konzultací 

seznámeni s možnostmi studia na všech typech VŠ a VOŠ. Žáci byli informování o 

možnostech účasti na online Dnech otevřených dveří jednotlivých fakult, dále online 

veletrzích Gaudeamus Praha a Gaudeamus Brno. Žáci třetích ročníků učebních oborů 

společně s kariérovou poradkyní a pracovnicí úřadu práce absolvovali online 

workshop zaměřený na problematiku hledání zaměstnání a přechodu na trh práce. 

Prevence sociálně patologických jevů se zaměřila na tyto hlavní oblasti: šikana a 

kyberšikana a drogová závislost. 

 

Šikana a kyberšikana 

V rámci přednášek metodika prevence se uskutečnila diskuze o šikaně a kyberšikaně. 

Jako prevence šikany a kyberšikany také sloužily vybrané teambuildingové aktivity 

na adaptačních dnech prvních ročníků. Žáci byli dále poučeni, na koho ve škole se 

mohou v případě šikany obrátit a byly jim předány kontakty na linku důvěry a 

webové stránky e-bezpečí.  

 

Pro žáky nižšího gymnázia se konalo interaktivní divadelní představení „KyberLife“, 

během kterého se pod vedením lektorů sami zapojili do děje a mohli rozhodovat o 

osudu hlavní hrdinky, která zažívala kyberšikanu od spolužáků. Toto představení 

žákům ukázalo, co vše je považováno za kyberšikanu a jak devastující účinek může 

kyberšikana mít. 
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Drogová závislost 

Žákům byl v rámci hodin občanské výchovy promítnut časosběrný dokument 

„Katka“, který mapuje život uživatelky heroinu. Pro žáky byly po zhlédnutí filmu 

připraveny úkoly, na kterých ukázali, zda a jak filmu porozuměli. 

 

Sexuální výchova   

Dívky z druhého ročníku gymnázia se účastnily besedy „Čas proměn“, během které 

se dozvěděly, jakým způsobem ovlivňuje nástup puberty jejich tělo. Lektorky se ptaly 

na choulostivé otázky o menstruaci, panenství a prvním sexu. V hodinách biologie žáci 

probírali témata jako pohlavně přenosné choroby, sex, početí apod.  

 

Trh práce 

V rámci online výuky se žáci seznámili se zákoníkem práce, právy zaměstnance, 

dohodami konaných mimo pracovní poměr a možnostmi uplatnění na pracovním 

trhu.  
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8     Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Pedagogičtí pracovníci si zvyšují svoji odbornost účastí na seminářích, školeních, 

samostudiem a studiem na vysokých školách. Z důvodu nepříznivé epidemiologické 

situace proběhla většina seminářů a školení online formou. 

 

Priority DVPP 

- vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti nových metod práce 

- vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků 

- vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informatiky 

 

Vedoucí pedagogičtí pracovníci se zaměřují na vzdělávání v oblastech školských 

zákonů, pracovně právní problematiky, maturitních a  závěrečných zkoušek, práci 

s programem Bakaláři. 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci se v průběhu školního roku zdokonalovali v práci 

s programem Microsoft Teams. 
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9   Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, propagační akce pro žáky   

základních škol 

Přehlídky středních škol 

 

Z důvodu uzavření škol a v souvislosti s opatřeními obecné povahy vydanými MŠMT 

v souvislosti s onemocněním COVID-19 byly přehlídky středních škol zrušeny. 

 

Dny otevřených dveří 

 

Již na začátku školního roku 2020/2021 byla spuštěna facebooková a instagramová 

kampaň k propagaci naší školy a přípravě přijímacího řízení na školní rok 2021/2022. 

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a uzavření škol v souvislosti 

s onemocněním COVID-19 se nekonaly „klasické“ dny otevřených dveří, ale na 

facebookovém profilu školy byla ve dnech 20. 11. 2020 – 25. 11. 2020 prostřednictvím 

živého vysílání představena naše škola a její vyučované obory. Vysílání probíhala 

v přímém přenosu od 15.00 hodin. 

 

20. 11. 2020  představení školy a nabízených oborů 

 

V dalších dnech byly představeny jednotlivé obory: 

 

21. 11. 2020  osmiletý obor Gymnázium 

23. 11. 2020  čtyřleté obory Polygrafie, Fotograf a Reprodukční grafik  

pro média 

24. 11. 2020 tříleté obory Reprodukční grafik a Tiskař na polygrafických 

strojích 

Vysílání bylo zakončeno 25. 11. 2020 procházkou po městě Přelouč. 

 

 

Propagační akce pro žáky základních škol 

 

Naše škola uspořádala již druhý ročník soutěže „Hledáme mladého grafika“ na téma 

„Země v roce 2050“. Záštitu nad soutěží převzal pan Josef Kozel – člen Rady 

Pardubického kraje zodpovědný za školství. Vzhledem k pandemii COVID-19 se 

termín odevzdání obrázků posunul do března 2021. Odevzdáno bylo celkem 293 prací 

z 38 základních škol a z 8 krajů v ČR (Pardubický 23, Královéhradecký 7, 

Moravskoslezský 2, Středočeský 2, Liberecký, Vysočina, Jihomoravský kraj a Praha po 

1 práci). Druhý ročník soutěže měl čtyři kategorie – Originální zpracování, Cena 

diváků (veřejné hlasování na facebookovém profilu školy), 1. stupeň ZŠ a hlavní 

kategorie 2. stupeň ZŠ. Odměněna byla i škola, která poslala do soutěže nejvíce prací. 

Odborná porota složená z vyučujících Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč měla 

nelehký úkol, protože mnoho zaslaných soutěžních prací bylo opravdu zajímavých. 
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Nakonec v kategorii pro 1. stupeň zvítězil Tomáš Komáčka ze ZŠ Floriána Bayera 

v Kopřivnici a hlavní kategorii pro 2. stupeň ovládla Kristýna Francová ze základní 

školy K. V. Raise v Lázních Bělohrad. Vítěznou školou, která zaslala do soutěže nejvíce 

prací, se stala Základní škola Jiráskova ul. ve Vysokém Mýtě. Cenu diváků získala 

Veronika Černá ze základní školy Březová nad Svitavou.  Všichni ocenění si odnesli 

hodnotné ceny v podobě mobilních telefonů, tabletů, chytrých hodinek nebo 

dárkových poukazů. Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže, které proběhlo 

v Gymnáziu a Střední odborné škole Přelouč 11. 6. 2021, se zúčastnil pan Josef Kozel, 

člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za školství, pracovníci odboru školství 

Pardubického kraje, místostarosta města Přelouče, zástupci sociálních partnerů a 

firem, kteří věnovali do soutěže hodnotné ceny, např. KRPA FORM a.s.; KIEKERT-CS, 

s.r.o.; BISS, s.r.o.; OTK Group a.s.; AMCOR Flexibles Nový Bydžov, s.r.o.; Tiskárna 

Sobotka Řečany nad Labem, …  

Všichni účastníci obdrželi drobné ceny (trička s logem soutěže, batůžky, propagační 

materiály,…).  
 

 

Propagace školy, tisk 
 

Probíhala propagace školy v  tisku – Mladá fronta Dnes, Deník - CZ, a v Atlasu 

školství. O aktuálním dění ve škole jsou pravidelně informováni obyvatelé Přelouče a 

blízkého okolí v měsíčníku Přeloučský rošt. 
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10     Údaje a informace o kontrolní činnosti 

 

Inspekční činnost ČŠI 

 

Ve školním roce 2020/2021 neproběhla v naší škole inspekce České školní inspekce.  

 

Kontrolní činnost 

 

Ve školním roce 2020/2021 proběhly v naší škole tyto kontroly: 

 

Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 

povinností plátce pojistného – Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, 

protokol o kontrole č. j.: VZP-21-02047991-E873, spisová značka S-KZ-VZP-21- 

01171417-E873, Ag. číslo: 1454/2021. Kontrola byla provedena 5. 5. 2021, nebyly 

zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR. 

 

Řádná kontrola v samostatné působnosti na úseku hospodaření – metodická kontrola 

čerpání Fondu investic, kterou provedli pracovníci KÚPK, odboru školství dne  

15. 5. 2021, protokol č. 204/2020, č. j.: KrÚ 50764/2021, nebyly shledány nedostatky. 
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11    Základní údaje o hospodaření školy 

 

Základní údaje o hospodaření školy jsou uvedeny v příloze č. 2. 
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12    Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Gymnáziu a Střední odborné škole Přelouč byla udělena autorizace a oprávnění 

poskytovat vzdělávání a vydávat doklady o vzdělání v oboru vzdělání, ve kterém lze 

podle Národní soustavy kvalifikací získáním stupně vzdělání dosáhnout úplné 

profesní kvalifikace, jejíž součástí je daná profesní kvalifikace, jejíž získání má být 

autorizovanou osobou ověřováno. 

 

Jedná se o tyto profesní kvalifikace: 

 

Číslo 

autorizace 

Název profesní kvalifikace Kód profesní 

kvalifikace 

31/2020 Tiskař na ofsetových archových strojích 34-010-H 

32/2020 Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích 34-012-H 

33/2020 Tiskař na širokoformátových flexotiskových 

kotoučových strojích 

34-028-H 

34/2020 Tiskař na úzkoformátových flexotiskových 

kotoučových strojích 

34-029-H 

35/2020 Operátor jedno a vícebarvových digitálních 

produkčních strojů 

34-033-H 

 

 

Zájem o vzdělávání svých pracovníků dosud projevily firmy: 

 

KRPA FORM, a.s., se sídlem Dolní Branná 122, 543 62 Dolní Branná 

 

LABEL design, a.s., se sídlem Sobínská 185, Chrášťany, 252 19 Praha - západ 

 

OTK GROUP, a.s., se sídlem Plynárenská 233, 280 02 Kolín IV 

 
 

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a uzavření škol v souvislosti 

s onemocněním COVID-19 se zahájení vzdělávání v rámci celoživotního učení bude 

realizovat od školního roku 2021/2022. 
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13    Údaje o zapojení školy do projektů financovaných z cizích zdrojů 

 

 

Název projektu Gy a SOŠ Přelouč – šablony II 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015308 

Doba realizace projektu 1. 2. 2020 – 30. 6. 2022 

Celková výše finanční podpory 1 725 971,- Kč 

Kontaktní osoba Ing. Miroslav Pavlata 

 

 

 

Název projektu Gy a SOŠ Přelouč – Brána jazyků otevřená 

Registrační číslo projektu 2019-1-CZ01-KA101-060268 

Doba realizace projektu 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022 

Celková výše finanční podpory 41 429 € 

Kontaktní osoba Ing. Miroslav Pavlata 

 

 

 

Název projektu Odpadky nemusí do koše – make ART not 

pollution  

Registrační číslo projektu 2020-1-CZ01-KA229-078242 

Doba realizace projektu 1. 10. 2020  - 30. 9. 2022 

Celková výše finanční podpory 19 223 €  

Kontaktní osoba Ing. Miroslav Pavlata 
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14    Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů 

a partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Na Gymnáziu a Střední odborné škole Přelouč není zřízena odborová organizace. 

 

 

Spolupráce s ostatními partnery 

 

Spolupracujeme s Úřadem práce Pardubice, Pedagogicko-psychologickými  

poradnami a s výchovnými poradci základních škol.  

Dále škola spolupracuje mimo jiné s těmito partnery: LABEL design, a.s., Praha; OTK 

Group, a.s. Kolín; BISS, s.r.o; KIEKERT-CS, s.r.o.; Tiskárna s úsměvem, s.r.o; Město 

Přelouč; KRPA FORM, a.s.; Jirout reklamní agentura s.r.o., Pardubice; firma Karel 

Hainz; Tiskárna MELMEN s.r.o., Pardubice; Amcor Flexibles Nový Bydžov, s.r.o.; 

Tiskárna Sobotka Řečany nad Labem a s dalšími. 
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15     Údaje o školních a mimoškolních aktivitách 

 

Adaptační kurz 

 

V září 2020 se uskutečnil adaptační kurz pro primu a první ročníky. Adaptační kurz 

pro primu se uskutečnil v kempu v obci Břehy. Adaptační kurz pro první ročníky 

střední školy se uskutečnil na sportovišti školy. Součástí kurzu pro primu byla 

přednáška výchovné poradkyně zaměřená na metody efektivního učení. Pro první 

ročníky žáků maturitních a učebních oborů jsme přednášky zaměřili na prevenci 

sociálně-patologických jevů. Žáci si vyslechli přednášku pracovníka OSPOD Přelouč 

o kriminalitě mladistvých a taktéž přednášku výchovné poradkyně o efektivním učení 

a psychohygieně. Dále adaptační kurz zahrnoval teambuildingové aktivity, aktivity 

zaměřené na osvětu zdravého životního stylu a sportovní hry.  

 

 

Exkurze 

 

Žáci 2RGB se v červnu účastnili exkurze v pardubických muzeích a galeriích. Během 

exkurze se také seznámili s historií a architekturou historických budov v Pardubicích. 

 

 

Kroužky 
 

Kroužky komunikace v cizím jazyce probíhaly pro zájemce formou online konzultací. 

 

 

Přednášky  
 

Pro žáky se uskutečnily přednášky pouze v rámci adaptačního dne. Pracovník OSPOD 

Přelouč hovořil s žáky o činnosti pracoviště, dále o kriminalitě mladistvých a drogové 

problematice.  

 
 

Sportovní aktivity 

 

Během druhého pololetí proběhla sportovní akce s názvem „Zpět k pramenům“, ve 

které jde o zdolání nadmořské výšky pramenů vybraných českých řek. V letošním roce 

žáci nechodili do schodů, ale v rámci jednoho měsíce (duben) měli ujít/uběhnout 

v různých výletech vzdálenost mezi školou a pramenem vybrané české řeky. Měli na 

výběr řeky Jizeru (117,7 km od školy), Tichou Orlici (102,8 km), Metuji (86,4 km) a 

Doubravu (59,9 km). Akcí se nechalo zlákat 24 šlapačů, z toho 4 učitelé. Celkem 

účastnici překonali vzdálenost 3 063 km, tj. vzdálenost z Přelouče na Gibraltar. Za 

povšimnutí také stojí to, že někteří ušli v rámci jednoho výletu více než 34,5 km.  
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Sportovně vědomostní závod Po Česku 

Závodu se aktivně zúčastnilo celkem 26 žáků. Přihlášení žáci si mohli vybrat z celkem 

83 úkolů. Úkoly plnili doma, v místě bydliště (v katastru obce), v okrese, v celé ČŘ. 

Úkoly byly obecně zaměřené na sportovní výkon, zručnost, zlepšování dovedností, 

získávání vědomostí, návštěvy kulturních památek, poznávání krajiny ČR a ne jen 

historických částí měst. Vítězem se stala žákyně Hana Pánková. 

 

Sportovní den pro třídy nižšího gymnázia 

 

V červnu se konal sportovní den pro třídy nižšího gymnázia. Osmičlenná atletická 

družstva se poměřila v K-testu (krátkém sprintu mezi kužely ve tvaru písmene K), 

člunkovém běhu na 2 minuty, hodu medicinbalem, skoku z místa a počtu sedů lehů 

za minutu. Každá disciplína mohla být obsazena nejvýše dvěma žáky jedné třídy. 

Každé umístění v disciplíně bylo obodováno a součet bodů určoval pořadí družstev. 

Celkem se účastnilo kolem sta žáků. Vítězem se stala třída kvarta. 

 

Sportovní den pro třídy vyššího gymnázia a třídy SOŠ 

 

V červnu proběhl sportovní den pro žáky vyššího gymnázia a střední odborné školy, 

jehož součástí byl atletický šestiboj družstev a jako doplňkový sport byl zařazen turnaj 

v ultimate frisbee. Sportovního dne se zúčastnilo celkem 70 žáků z 6 tříd (kvinta, sexta, 

septima, 1 RM, 3 RM, 2 RG A), z toho byla 4 atletická družstva chlapců (případně mix 

hodnocený v kategorii chlapců), 2 atletická družstva dívek a 4 družstva do turnaje 

frisbee. 

 

Další mimoškolní aktivity 

 

Sounáležitost se znevýhodněnými 

Žáci septimy, Michaela Červinková a Jiří Zelenka, pravidelně spolupracovali 

s Charitou Přelouč na projektu doučování žáků ze sociálně slabých rodin. Docházeli 

na několik hodin do Jakub klubu a pomáhali dětem z prvního stupně, které jsou ve 

škole ohroženy neúspěchem.  

 

Knižní veletrh  

V prosinci na naší škole proběhl třetí ročník veletrhu knih britského nakladatelství 

USBORNE. Mnozí naši žáci si udělali radost nákupem zajímavé anglické beletrie, 

učebnice nebo encyklopedie. Zároveň díky jejich nákupu škola získala knihy v 
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hodnotě 6 000,- Kč zdarma.  

 

 

 

Projekty 

 

Erasmus+ KA1 

V červenci 2021 byla realizována většina zahraničních mobilit, které byly kvůli 

pandemii nemoci Covid-19 odložené. Naši kolegové absolvovali jazykové kurzy ve 

Španělku, Irsku a na Maltě. Vyučující se zdokonalovali ve španělském a anglickém 

jazyce, aby mohli žákům ve školním roce 2021/2022 nabídnout modernizaci výuky, 

částečnou výuku odborných předmětů v angličtině a nový jazykový kroužek 

španělštiny.   

 

 

 

Erasmus+ KA2 

Projekt naší školy "Odpadky nemusí do koše", který kombinuje umění a 

environmentální osvětu, byl ve školním roce 2020/2021 dočasně pozastaven, protože 

omezení vycházení a uzavření škol pro prezenční výuku nedovolilo žákům pracovat 

na zadaných úkolech. Alespoň proběhly online konferenční hovory, během kterých se 

seznámily pracovní skupiny naší a ankarské školy. 
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16    Údaje o soutěžích, úspěchy žáků 

Ve školním roce 2020/2021 jsme uspořádali školní kola olympiád v zeměpisu, biologii 

a  matematice. Nejlepší žáci postoupili do okresních a krajských kol, kde dosáhli na 

následující umístění v předmětech a soutěžích: 

 
 

Zeměpisné soutěže:  

 

Žáci se zapojili v rámci výuky (domácí práce) do soutěže Eurorebus. V červnu se 

konalo celostátní online finále soutěže, do kterého postoupilo 270 tříd z celé republiky 

a mezi nimi i 5 tříd z naší školy (tercie, kvarta, kvinta, sexta a septima). Do finále se 

probojovaly díky tomu, že žáci od září do března poctivě vyplňovali testy a odpovídali 

na otázky, které organizátoři postupně zveřejňovali na stránkách soutěže. 

 

Své výkony mezi sebou nepoměřovaly pouze třídy, ale rovněž byla vyhlášena soutěž 

škol, do které se započítávaly výsledky čtyř nejlepších tříd z každé školy. Díky 

krásným bodovým výsledkům jednotlivých týmů a početnému zastoupení tříd z naší 

školy, jsme při naší premiéře v této vědomostní soutěži obsadili nádherné 12. místo 

mezi 76 školami z celé republiky. 

 

Biologické soutěže: 

 

Olympiáda v biologii se kvůli pandemii Covid-19 konala distanční formou. Ve 

školním kole v kategorii D zvítězila Vanesa Burešová ze sekundy, v kategorii C Ema 

Chalupníková z tercie. V kategorii B zvítězil Lukáš Novák z kvinty a v kategorii A 

Alena Apltauerová ze septimy. V krajském kole se nejlépe umístila Lenka Tenušáková 

ze septimy, která získala sedmé místo v kategorii A. 

 

Matematická olympiáda 

 

V kategorii Z6 se v okresním kole nejlépe umístil Vít Semerád z primy, který obsadil 

osmé místo. V kategorii Z8 se do první desítky nejlepších dostaly dvě žákyně z tercie. 

Michaela Křivčíková obsadila šesté místo a Aneta Černohubá deváté místo. 
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Příloha č. 1 – Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ 

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – 1. kolo 

 

1. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 
 

a) 79-41-K/81  Gymnázium – 1. ročník (prima) – osmileté studium 

 

Uchazeči o vzdělávání v oboru konají jednotné přijímací zkoušky dle sdělení 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-34536/2020-1. Testování 

bude probíhat podle jednotného harmonogramu a bude mít formu písemných testů 

z Českého jazyka a  literatury a  z  Matematiky a  její aplikace. Dodavatelem testů je 

společnost CERMAT. Školní přijímací zkouška se nebude konat. Potvrzení zdravotní 

způsobilosti uchazeče není vyžadováno. 

 

Přihláška uchazeče pro první kolo přijímacího řízení musí být doručena na 

Gymnázium a Střední odbornou školu Přelouč do 1. 3. 2021 na předepsaném formuláři 

a potvrzena příslušnou základní školou, případně s doloženými ověřenými kopiemi 

požadovaných dokladů o  předchozím vzdělávání.  

 

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat 14. 4. 2021 (1. řádný termín) a  15. 4. 2021 

(2. řádný termín). Náhradní termín je stanoven na 12. a 13. 5. 2021. 

 

Každý uchazeč může jednotnou přijímací zkoušku konat dvakrát. Do hodnocení 

přijímacího řízení se mu započte lepší výsledek z každého testu. Pokud však uchazeč 

podá pouze jednu přihlášku, koná jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom termínu.  

 

 

Rozsah testů 

Český jazyk a literatura:  60 minut celkový počet bodů – 50  

Matematika:    70 minut celkový počet bodů – 50 

 

Podmínkou pro přijetí v prvním kole je dosažení alespoň 20 bodů (ze 100 možných) 

v obou testech dohromady. Bez splnění této minimální podmínky není možné 

uchazeče přijmout.  

 

Kritéria přijetí: 

Základním kritériem k přijetí je pořadí uchazečů, které bude dáno součtem bodů 

získaných z výsledků jednotných testů z matematiky a českého jazyka (max. 100 

bodů). Koná-li uchazeč jednotnou zkoušku v obou termínech prvního kola, započítává 
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se mu do celkového hodnocení vždy lepší z obou výsledků. 

 

Pomocným kritériem při rovnosti bodů jsou brána v úvahu doplňková kritéria 

v uvedeném pořadí: 

 

- bodové hodnocení testu z matematiky, 

- průměrný prospěch z předmětů český jazyk a matematika na ZŠ *, 

- průměrný prospěch z předmětů český jazyk, 1. cizí jazyk a matematika na ZŠ *, 

 

* průměr bude vypočítán ze známek, které uchazeč obdržel na vysvědčení za první 

pololetí pátého ročníku ZŠ 

 

Ke studiu bude přijato prvních 30 uchazečů. V případě, že některý z přijatých 

uchazečů neodevzdá zápisový lístek, mohou být uchazeči na 31. a následujícím místě 

následně přijati ke studiu na základě odvolání v rámci využití nástroje tzv. 

autoremedury v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

Další informace 

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním pořadí uchazečů podle 

dosažených výsledků pod registračním číslem a seznamu přijatých uchazečů na 

webových stránkách školy nejpozději 30. 4. 2021. Přijatí uchazeči nebudou 

vyrozuměni žádným dalším dopisem. Písemné rozhodnutí bude zasláno pouze 

uchazečům, kteří nebudou přijati. 

 

Přijatý uchazeč musí svůj zájem o studium potvrdit odevzdáním zápisového lístku 

nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. 

 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze 

podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

V případě organizování druhého a dalších kol přijímacího řízení budou nová kritéria 

přijetí zveřejněna na webových stránkách školy.  

 

Úprava podmínek jednotné přijímací zkoušky pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se při úpravě podmínek 

přijímacího řízení (konání jednotné přijímací zkoušky) vychází z doporučení 

školského poradenského zařízení. Doporučení školského poradenského zařízení, a tím 

i žádosti na úpravu podmínek konání jednotné přijímací zkoušky se musí předložit 

společně s přihláškou ke studiu do 1. 3. 2021.  
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Úprava podmínek přijímacího řízení pro uchazeče o studium – absolventy 

zahraniční školy 

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání 

ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich 

žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka 

(českého jazyka a literatury).  Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro 

vzdělávání, se u  těchto osob ověří rozhovorem. U uchazečů, kteří nebudou konat 

jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona 

a prokáží rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, 

vytvoří ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky ve spolupráci s 

Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání jejich pořadí podle § 14 vyhlášky č. 

353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 

243/2017 Sb. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného 

hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí 

uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného 

pořadí uchazečů. 

 

b) 34-53-L/01   Reprodukční grafik pro média 

c) 34-56-L/01   Fotograf 

 

Uchazeči o vzdělávání ve výše uvedených oborech konají jednotné přijímací zkoušky 

dle sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Čj.: MSMT-34536/2020-1 a 

v souladu s  Opatřením obecné povahy č.j. MSMT-43073/2020-3. Testování bude 

probíhat podle jednotného harmonogramu a bude mít formu písemných testů 

z Českého jazyka a  literatury a  z  Matematiky a  její aplikace. Dodavatelem testů je 

společnost CERMAT. Jednotné testy se budou konat 12. 4. 2021 (1. řádný termín) 

a 13. 4. 2021 (2. řádný termín). Náhradní termín je stanoven na 12. a 13. 5. 2021.  

 

Pokud bude počet přihlášených uchazečů menší než předpokládaný počet 

přijímaných žáků, budou jednotné přijímací zkoušky zrušeny a pořadí žáků bude 

určeno dle prospěchu a chování na základní škole a dalších aktivit žáka. Tuto 

skutečnost zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě v termínu do 8. 3. 2021 

a bezodkladně, nejpozději však do 19. 3. 2021, ji sdělí písemně uchazečům o vzdělání. 

 

Přihláška uchazeče pro první kolo přijímacího řízení musí být doručena na 

Gymnázium a Střední odbornou školu Přelouč do 1. 3. 2021 na předepsaném formuláři 

a potvrzena příslušnou základní školou, případně s doloženými ověřenými kopiemi 

požadovaných dokladů o  předchozím vzdělávání. Je vyžadováno potvrzení 

zdravotní způsobilosti uchazeče. Školní přijímací zkoušky se nebudou konat. 

 

Rozsah testů: 

Český jazyk a literatura: 60 minut  celkový počet bodů – 50  
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Matematika:    70 minut  celkový počet bodů – 50 

 

Každý uchazeč může přijímací zkoušku konat dvakrát. Do hodnocení přijímacího 

řízení se mu započte lepší výsledek z každého testu. 

 

 

 

Kritéria přijetí: 

Základním kritériem k přijetí je pořadí uchazečů, které bude dáno součtem bodů 

získaných z: 

 

- výsledků jednotných testů z matematiky a českého jazyka (max. 100 bodů), 

- prospěchu a chování na základní škole (max. 185 bodů), 

- dalších aktivit (max. 15 bodů). 

 

Maximální celkový počet bodů je 300.  

 

V případě, že se přijímací zkoušky neuskuteční, bude základním kritériem k přijetí  

pořadí uchazečů, které bude dáno součtem bodů získaných z: 

 

- prospěchu a chování na základní škole (max. 185 bodů), 

- dalších aktivit (max. 15 bodů). 

 

Maximální celkový počet bodů je 200.  

 

Body za prospěch na základní škole (Y) bude vypočítán na základě celkového 

průměrného prospěchu (X) uchazeče ze všech povinných předmětů z prvního pololetí 

osmého ročníku s váhou 2 a z prvního pololetí devátého ročníku s váhou 1 dle vzorce 

Y = 285 – 100 * X. Průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.  Vzorová tabulka 

základních hodnot:  

Celkový průměr 

(X) 
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 

více než 

2,75 

Body za prospěch 

(Y) 
185 160 135 110 85 60 35 10 0 

 

Pokud byl žák hodnocen z některého předmětu stupněm nedostatečný, bude mu 

z celkového počtu bodů odečteno 75 bodů. 
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Pokud byl žák hodnocen sníženou známkou z chování, bude mu z celkového počtu 

bodů odečteno za chování uspokojivé 25 bodů, za chování neuspokojivé 50 bodů. 

Aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění v  soutěži Hledáme 

mladého grafika) budou ohodnoceny dle umístění:  

 

Umístění 1 2 - 3 4 - 5 6 - 10 11 - 15 16 – 20 účast 

Body  15 12 10 8 6 4 2 

 

Pomocným kritériem při rovnosti bodů jsou brána v úvahu doplňková kritéria: 

 

- součet bodového hodnocení jednotných testů přijímací zkoušky, 

- průměrný prospěch z předmětů český jazyk, 1. cizí jazyk a matematika na ZŠ 

ve výše uvedeném období, 

- průměrný prospěch z předmětů český jazyk a matematika na ZŠ ve výše 

uvedeném období, 

- bodové hodnocení za další aktivity žáka. 

 

Ke studiu může být přijat uchazeč, který celkem získal 55 a více bodů. V případě, 

že se nebudou konat jednotné přijímací testy, bude hranice přijetí snížena na 35 

bodů. 

 

Ke studiu bude přijato u oboru  

 34-53-L/01  Reprodukční grafik pro média   48 uchazečů 

 34-56-L/01  Fotograf      16 uchazečů 

V případě, že některý z přijatých uchazečů neodevzdá zápisový lístek, mohou být 

uchazeči na 49. místě (obor Reprodukční grafik pro média), respektive 17. místě (obor 

Fotograf), a následujících místech následně přijati ke studiu na základě odvolání v 

rámci využití nástroje tzv. autoremedury v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Další informace 

 

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním pořadí uchazečů podle 

dosažených výsledků pod registračním číslem a seznamu přijatých uchazečů na 
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webových stránkách školy nejpozději 30. 4. 2021. Přijatí uchazeči nebudou vyrozuměni 

žádným dalším dopisem. Písemné rozhodnutí bude zasláno pouze uchazečům, kteří 

nebudou přijati. 

 

Přijatý uchazeč musí svůj zájem o studium potvrdit odevzdáním zápisového lístku 

nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. 

 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze 

podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

 

Úprava podmínek jednotné přijímací zkoušky pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se při úpravě podmínek 

přijímacího řízení (konání jednotné přijímací zkoušky) vychází z doporučení 

školského poradenského zařízení. Doporučení školského poradenského zařízení, a tím 

i žádosti na úpravu podmínek konání jednotné přijímací zkoušky se musí předložit 

společně s přihláškou ke studiu do 1. 3. 2021.  

 

Úprava podmínek přijímacího řízení pro uchazeče o studium – absolventy 

zahraniční školy 

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání 

ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich 

žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka 

(českého jazyka a literatury).  Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro 

vzdělávání, se u  těchto osob ověří rozhovorem. U uchazečů, kteří nebudou konat 

jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona 

a prokáží rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, 

vytvoří ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky ve spolupráci s 

Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání jejich pořadí podle § 14 vyhlášky č. 

353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 

243/2017 Sb. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného 

hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí 

uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného 

pořadí uchazečů.  
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d) 79-41-K/81  Gymnázium – 5. ročník (kvinta) 

 

Všichni uchazeči vykonají školní přijímací zkoušku stanovenou ředitelem školy dle 

§  63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a  jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Testování bude 

probíhat formou písemných testů z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a její 

aplikace. Obsah a forma testů bude ekvivalentní s testy jednotných zkoušek, které 

dodává společnost CERMAT pro jednotné přijímací zkoušky do prvních ročníků 

oborů vzdělání s maturitní zkouškou. 

Žádost o přijetí ke studiu a přihláška uchazeče pro první kolo přijímacího řízení musí 

být doručena na Gymnázium a Střední odbornou školu Přelouč do 26. 3. 2021. 

Potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče není vyžadováno. 

 

V 1. kole přijímacího řízení proběhne testování uchazečů 15. 4. 2021. 

 

Rozsah testů 

Český jazyk a literatura: 60 minut celkový počet bodů – 50  

Matematika:    60 minut celkový počet bodů – 50 

 

Kritéria přijetí: 

Základním kritériem k přijetí je pořadí uchazečů, které bude dáno součtem bodů 

získaných z: 

 

- výsledků školní přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka (max. 100 

bodů), 

- prospěchu na základní škole (max. 50 bodů), 

 

Maximální celkový počet bodů je 150.  

 

Podmínky pro přijetí v prvním kole: uchazeč získá celkem alespoň 50 bodů (ze 100 

možných) v obou testech školní přijímací zkoušky. Bez splnění této podmínky není 

možné uchazeče přijmout.  

 

Prospěch na základní škole zohledňuje výsledky uchazeče za první pololetí 8. třídy 

z předmětů: český jazyk, 1. cizí jazyk, matematika, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis 

a dějepis (případně předmětů, které těmto odpovídají svým obsahem). Součet 

uvedených 8 známek  se započítává do bodového zisku následovně: 

 

Součet známek 8 9 10 11 12 13 14 15 16 více než 16 

Body za prospěch 50 45 40 35 30 25 20 15 10 0 
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Pomocným kritériem při rovnosti bodů jsou brána v úvahu doplňková kritéria 

v uvedeném pořadí: 

 

- součet bodového hodnocení testů školní přijímací zkoušky, 

- bodové hodnocení z matematiky, 

- průměrný prospěch z předmětů český jazyk, 1. cizí jazyk a matematika na ZŠ. 

 

Ke studiu budou přijati uchazeči dle pořadí do naplnění kapacity třídy kvinta – 30  

žáků. 

Další informace 

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním pořadí uchazečů podle 

dosažených výsledků pod registračním číslem a seznamu přijatých uchazečů na 

webových stránkách školy nejpozději 22. 4. 2021. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu 

obdrží uchazeči dopisem. Přijatý uchazeč musí svůj zájem o studium potvrdit 

písemným oznámením nejpozději do 7 pracovních dnů od zveřejnění výsledků 

přijímacího řízení (zápisový lístek se neodevzdává).  

 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze 

podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

 

Další kola přijímacího řízení nebudou vyhlášena. 

 

  



33 

 

2. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 
 

a) 34-53-H/01 Reprodukční grafik 

b) 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích  

 

Uchazeči o vzdělávání ve výše uvedených oborech nekonají přijímací zkoušky. 

Přihláška uchazeče pro první kolo přijímacího řízení musí být doručena na 

Gymnázium a Střední odbornou školu Přelouč do 1. 3. 2021 na předepsaném formuláři 

a potvrzena příslušnou základní školou, případně s doloženými ověřenými kopiemi 

požadovaných dokladů o  předchozím vzdělávání. Je vyžadováno potvrzení 

zdravotní způsobilosti uchazeče. 

 

Kritéria přijetí: 

Základním kritériem k přijetí je pořadí uchazečů, které bude dáno součtem bodů 

získaných z: 

 

- prospěchu a chování žáka na základní škole (max. 185 bodů), 

- dalších aktivit žáka (max. 15 bodů). 

 

Maximální celkový počet bodů je 200.  

 

Body za prospěch na základní škole (Y) bude vypočítán na základě celkového 

průměrného prospěchu (X) dle vzorce Y = 260 – 75 * X. Celkový průměrný prospěch 

bude určen dle prospěchu uchazeče z prvního pololetí předposledního ročníku (ve 

většině případů se jedná o 8. třídu ZŠ) s váhou 2 a z prvního pololetí posledního 

ročníku (ve většině případů se jedná o 9. třídu ZŠ) s váhou 1. Průměr se zaokrouhluje 

na dvě desetinná místa.  

Vzorová tabulka základních hodnot:  

Celkový 

průměr 

(X) 

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 
větší 

než 3,25 

Body za 

prospěch 

(Y) 

185 166,25 147,5 128,75 110 91,25 72,5 53,75 35 16,25 0 

 

Pokud žák při studiu na základní škole opakoval ročník, bude mu z celkového počtu 

odečteno 100 bodů. 

Pokud byl žák hodnocen z některého předmětu stupněm nedostatečný, bude mu 
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z celkového počtu bodů odečteno 75 bodů. 

 

Pokud byl žák hodnocen sníženou známkou z chování, bude mu z celkového počtu 

bodů odečteno za chování uspokojivé 25 bodů, za chování neuspokojivé 50 bodů. 

 

Aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění v soutěži Hledáme 

mladého grafika) budou ohodnoceny dle umístění:  

Umístění 1 2 - 3 4 - 5 6 - 10 11 - 15 16 – 20 účast 

Body  15 12 10 8 6 4 2 

Pomocným kritériem při rovnosti bodů jsou brána v úvahu doplňková kritéria 

v uvedeném pořadí: 

 

- průměrný prospěch z předmětů český jazyk, 1. cizí jazyk a matematika na ZŠ, 

- průměrný prospěch z předmětů český jazyk a matematika na ZŠ, 

- bodové hodnocení za další aktivity žáka. 

 

Uchazeči budou seřazeni dle výše uvedených kritérií a budou přijímáni do naplnění 

stanovené kapacity oborů. 

 

Ke studiu může být přijat uchazeč, který celkem získal 35 a více bodů. 

 

Maximální počty přijímaných žáků:  

 

34-53-H/01 Reprodukční grafik     58  

34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích   16  

 

V případě, že některý z přijatých uchazečů neodevzdá zápisový lístek, mohou být 

uchazeči na 59. místě (obor Reprodukční grafik), respektive na 17. místě (obor Tiskař 

na polygrafických strojích), a následujících místech následně přijati ke studiu na 

základě odvolání v rámci využití nástroje tzv. autoremedury v souladu se zákonem 

č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Další informace  

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním pořadí uchazečů podle 

dosažených výsledků pod registračním číslem a seznamu přijatých uchazečů na 

webových stránkách školy 22. 4. 2021. Přijatí uchazeči nebudou vyrozuměni žádným 

dalším dopisem. Písemné rozhodnutí bude zasláno pouze uchazečům, kteří nebudou 

přijati. 
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Přijatý uchazeč musí svůj zájem o studium potvrdit odevzdáním zápisového lístku 

nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. 

 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze 

podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. 
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ 

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – 1. kolo 

 

3. Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 
 

34-41-M/01  Polygrafie 

 

Uchazeči o vzdělávání ve výše uvedeném oboru konají jednotné přijímací zkoušky dle 

sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Čj.: MSMT-34536/2020-1 

a  v souladu s  Opatřením obecné povahy č.j. MSMT-43073/2020-3. Testování bude 

probíhat podle jednotného harmonogramu a bude mít formu písemných testů 

z Českého jazyka a  literatury a  z  Matematiky a  její aplikace. Dodavatelem testů je 

společnost CERMAT. Jednotné testy se budou konat 12. 4. 2021 (1. řádný termín) 

a 13. 4. 2021 (2. řádný termín). Náhradní termín je stanoven na 12. a 13. 5. 2021.  

 

Pokud bude počet přihlášených uchazečů menší než předpokládaný počet 

přijímaných žáků, budou jednotné přijímací zkoušky zrušeny a pořadí žáků bude 

určeno dle prospěchu a chování na základní škole a dalších aktivit žáka. Tuto 

skutečnost zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě v termínu do 8. 3. 2021 

a bezodkladně, nejpozději však do 19. 3. 2021, ji sdělí písemně uchazečům o vzdělání. 

 

Přihláška uchazeče pro první kolo přijímacího řízení musí být doručena na 

Gymnázium a Střední odbornou školu Přelouč do 1. 3. 2021 na předepsaném formuláři 

a potvrzena příslušnou základní školou, případně s doloženými ověřenými kopiemi 

požadovaných dokladů o  předchozím vzdělávání. Je vyžadováno potvrzení 

zdravotní způsobilosti uchazeče. Školní přijímací zkoušky se nebudou konat. 

 

Rozsah testů: 

Český jazyk a literatura: 60 minut  celkový počet bodů – 50  

Matematika:    70 minut  celkový počet bodů – 50 

 

Každý uchazeč může přijímací zkoušku konat dvakrát. Do hodnocení přijímacího 

řízení se mu započte lepší výsledek z každého testu. 
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Kritéria přijetí: 

Základním kritériem k přijetí je pořadí uchazečů, které bude dáno součtem bodů 

získaných z: 

 

- výsledků jednotných testů z matematiky a českého jazyka (max. 100 bodů), 

- prospěchu a chování na základní škole (max. 185 bodů), 

- dalších aktivit (max. 15 bodů). 

 

Maximální celkový počet bodů je 300.  

 

V případě, že se přijímací zkoušky neuskuteční, bude základním kritériem k přijetí  

pořadí uchazečů, které bude dáno součtem bodů získaných z: 

 

- prospěchu a chování na základní škole (max. 185 bodů), 

- dalších aktivit (max. 15 bodů). 

 

Maximální celkový počet bodů je 200.  

 

Body za prospěch na základní škole (Y) bude vypočítán na základě celkového 

průměrného prospěchu (X) uchazeče ze všech povinných předmětů z prvního pololetí 

osmého ročníku s váhou 2 a z prvního pololetí devátého ročníku s váhou 1 dle vzorce 

Y = 285 – 100 * X. Průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.  Vzorová tabulka 

základních hodnot:  

Celkový průměr 

(X) 
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 

více než 

2,75 

Body za prospěch 

(Y) 
185 160 135 110 85 60 35 10 0 

 

Pokud byl žák hodnocen z některého předmětu stupněm nedostatečný, bude mu 

z celkového počtu bodů odečteno 75 bodů. 

Pokud byl žák hodnocen sníženou známkou z chování, bude mu z celkového počtu 

bodů odečteno za chování uspokojivé 25 bodů, za chování neuspokojivé 50 bodů. 

Aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění v  soutěži Hledáme 

mladého grafika) budou ohodnoceny dle umístění:  
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Umístění 1 2 - 3 4 - 5 6 - 10 11 - 15 16 – 20 účast 

Body  15 12 10 8 6 4 2 

 

Pomocným kritériem při rovnosti bodů jsou brána v úvahu doplňková kritéria: 

 

- součet bodového hodnocení jednotných testů přijímací zkoušky, 

- průměrný prospěch z předmětů český jazyk, 1. cizí jazyk a matematika na ZŠ 

ve výše uvedeném období, 

- průměrný prospěch z předmětů český jazyk a matematika na ZŠ ve výše 

uvedeném období, 

- bodové hodnocení za další aktivity žáka. 

 

Ke studiu může být přijat uchazeč, který celkem získal 55 a více bodů. V případě, 

že se nebudou konat jednotné přijímací testy, bude hranice přijetí snížena na 35 

bodů. 

 

Ke studiu bude přijato u oboru  

 34-41-M/01 Polygrafie      30 uchazečů 

V případě, že některý z přijatých uchazečů neodevzdá zápisový lístek, mohou být 

uchazeči na 31. místě a následujících místech následně přijati ke studiu na základě 

odvolání v rámci využití nástroje tzv. autoremedury v souladu se zákonem č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Další informace 

 

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním pořadí uchazečů podle 

dosažených výsledků pod registračním číslem a seznamu přijatých uchazečů na 

webových stránkách školy nejpozději 30. 4. 2021. Přijatí uchazeči nebudou vyrozuměni 

žádným dalším dopisem. Písemné rozhodnutí bude zasláno pouze uchazečům, kteří 

nebudou přijati. 

 

Přijatý uchazeč musí svůj zájem o studium potvrdit odevzdáním zápisového lístku 

nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. 

 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze 
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podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

 

Úprava podmínek jednotné přijímací zkoušky pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se při úpravě podmínek 

přijímacího řízení (konání jednotné přijímací zkoušky) vychází z doporučení 

školského poradenského zařízení. Doporučení školského poradenského zařízení, a tím 

i žádosti na úpravu podmínek konání jednotné přijímací zkoušky se musí předložit 

společně s přihláškou ke studiu do 1. 3. 2021.  

 

Úprava podmínek přijímacího řízení pro uchazeče o studium – absolventy 

zahraniční školy 

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání 

ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich 

žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka 

(českého jazyka a literatury).  Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro 

vzdělávání, se u  těchto osob ověří rozhovorem. U uchazečů, kteří nebudou konat 

jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona 

a prokáží rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, 

vytvoří ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky ve spolupráci s 

Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání jejich pořadí podle § 14 vyhlášky č. 

353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 

243/2017 Sb. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného 

hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí 

uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného 

pořadí uchazečů. 
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Příloha č. 2 – Základní údaje o hospodaření školy 
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