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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. Simona Míšková (do 31. 7. 2019) 

     Mgr. Lubor Pacák (od 1. 8. 2019) 
Zástupce ředitele:      Mgr. Lubor Pacák (do 31. 7. 2019) 

     Ing. Bohumír Švarc (do 31. 7. 2019) 

     Mgr. Bc. Jana Brandová (od 1. 8. 2019) 

 

Školská rada 

Školská rada pracovala ve složení: 

předseda – Ing. Dušana Blehová 

členové – Ing. Ivana Procházková, Bc. Drahuše Kaplanová 

 

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 (Školní poradenské pracoviště - statutární zástupce)  

- zástupce ředitele (studijní záležitosti) 

- zástupce ředitele (odborný výcvik) - od 1. 8. 2019 změna organizačního 

uspořádání - funkce zástupce zrušena) 

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 2018/2019 

 

Obor vzdělání Počet žáků  

79-41-K/81 Gymnázium 211 obor vzdělání poskytující střední 

vzdělání s maturitní zkouškou 

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro 

média 

77 obor vzdělání poskytující střední 

vzdělání s maturitní zkouškou 

34-53-H/01 Reprodukční grafik 77 obor vzdělání poskytující střední 

vzdělání s výučním listem 

23-68-H/01 Mechanik opravář 

motorových vozidel 

46 obor vzdělání poskytující střední 

vzdělání s výučním listem 

33-56-H/01 Truhlář 11 obor vzdělání poskytující střední 

vzdělání s výučním listem 

 

 

 

Všechny obory jsou schváleny následující doložkou 

 

Obor vzdělání Vydal Číslo jednací Platnost od 

79-41-K/81 Gymnázium MŠMT ČR 21595/07-21 1. 9. 2007 

34-53-L/01 Reprodukční 

grafik pro média 

MŠMT ČR  6907/2008-23 1. 9. 2010 

34-53-H/01 Reprodukční 

grafik 

MŠMT ČR 9325/2009-23 1. 9. 2011 

23-68-H/01 Mechanik 

opravář motorových 

vozidel 

MŠMT ČR 12698/2007-23 1. 9. 2009 

33-56-H/01 Truhlář MŠMT ČR 12698/2007-23 1. 9. 2009 
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4  Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 

Ve školním roce 2018/2019 pracovalo ve škole 59 zaměstnanců, 2 externí učitelé  

a  1  asistent pedagoga. 

 

Teoretické vyučování 

Teoretické vyučování zajišťovalo 30 učitelů, 2 externí učitelé a  1  asistent pedagoga. 

 

Praktické vyučování 

Výuka v praktickém vyučování byla zajišťována 13 učiteli odborného výcviku, z toho 

byli 2  vedoucí pedagogičtí pracovníci a zástupce ředitele pro praktické vyučování. 

 

Domov mládeže 

Činnost domova mládeže zajišťovaly dvě vychovatelky a vedoucí domova mládeže.  

Tyto pracovnice současně vykonávaly ve večerních a nočních hodinách v domově 

mládeže funkci bezpečnostního pracovníka. 

 

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 

sekretářka, personalistka. 

Činnost ekonomicko-správního úseku je zajišťována čtyřmi pracovnicemi a  vedoucí 

ekonomicko-správního úseku. Údržbářské práce zajišťuje školník, úklid 5 uklízeček. 

 

 

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 

34-53-H/01 Reprodukční grafik 

34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 

 

Kritéria přijímacího řízení jsou uvedena v příloze č. 1 

 

 

Kód oboru Název oboru Početodevzdaných zápisových 

lístků 

79-41-K/81  Gymnázium 30 

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro 

média 

23 

34-53-H/01 Reprodukční grafik 37 

34-52-H/01 Tiskař na polygrafických 

strojích 

9 

23-68-H/01 Mechanik opravář 

motorových vozidel 

15 

 

 

Celkem bylo po třech kolech přijímacího řízení odevzdáno 114 zápisových lístků. 
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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 

24 

22 

18 

13 

2,61 

2,27 

2,22 

2,14 

2,62 

2,31 

2,08 

2,08 

34-53-H/01 

Reprodukční grafik 

1RG 

2RG 

3RG 

 

31 

23 

23 

 

2,77 

2,58 

2,49 

2,56 

2,38 

2,37 

 

23-68-H/01 

Mechanik opravář 

motorových vozidel 

1MO 

2MO 

3MO 

14 

16 

16 

3,17 

2,74 

2,62 

2,96 

2,68 

2,54 

33-53-H/01 

Truhlář 

1T 

2T 

6 

5 

3,17 

2,44 

3,13 

2,40 

79-41-K/81  

Gymnázium 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

30 

30 

30 

29 

20 

23 

25 

24 

1,44 

1,70 

1,83 

1,75 

1,53 

2,11 

2,01 

2,02 

1,48 

1,68 

1,62 

1,77 

1,58 

2,12 

2,07 

1,95 

 
6.2  Počty žáků 

 

Celkem žáků  422 

Gymnázium  211 

SOŠ maturitní obor 77 

SOŠ obory s výučním listem 134 

 

Celkem 18 tříd – průměrný počet žáků 23,44. 
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6.3  Maturitní zkoušky  

 
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 24. 

 

prospělo s vyznamenáním 8 

prospělo 16 

neprospělo 0 

 

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

RM4 se přihlásilo celkem 13 žáků. Počet žáků oprávněných konat maturitní zkoušku 

byl 13. 

 

prospělo s vyznamenáním 0 

prospělo 11 

neprospělo 2 

 

 

6.4  Závěrečné zkoušky 

 

Ve třech oborech vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem bylo  

ve třetích ročnících 37 žáků. 

K závěrečným zkouškám přistoupilo 32 žáků. 

 

 

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

ŠVP: reprodukční grafik (počítačová grafika) 

 

prospělo s vyznamenáním 3 

prospělo 16 

neprospělo 2 

 

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

vozidel – třída MO3 

ŠVP: automechanik (opravárenství a diagnostika)  

 

prospělo s vyznamenáním 2 

prospělo 8 

neprospělo 1 
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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 2018/2019 dle zpracovaného plánu práce školního 

poradenského pracoviště a minimálního preventivního programu. 

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

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

případně měli výchovné problémy. Zároveň jsme naši pozornost věnovali i žákům 

nadaným, které jsme podporovali v zapojování se do soutěží, olympiád, vědeckých 

konferencí a projektové činnosti.  

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 byl uspořádán adaptační den, do jehož programu byly 

zařazeny teambuildingové aktivity a hry.  

V rámci kariérového poradenství byli žáci seznámeni s možnostmi studia na všech 

typech VŠ a VOŠ. Navštívili Dny otevřených dveří jednotlivých fakult, Gaudeamus 

Praha a Gaudeamus Brno. Výchovná poradkyně se rovněž podílela na prezentaci 

školy na Burze škol (porada ředitelů a  výchovných poradců ZŠ) a veletrhu Schola 

Bohemia Pardubice. Do dalších prezentací škol v regionu se zapojilo vedení školy, 

ostatní pedagogové a vybraní žáci. 

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

kyberšikana, rasismus, drogová závislost, sexuální výchova, pracovní uplatnění, 

sounáležitost se znevýhodněnými lidmi. 

 

Šikana 

V rámci hodin občanské nauky se uskutečnila diskuze o šikaně a doprovodných 

jevech spojených s touto problematikou. Žáci byli poučeni, na koho ve škole se 

mohou v případě šikany obrátit a byly jim předány kontakty na Linku Důvěry.  

 

Kyberšikana 

S preventivním programem PČR školu navštívila pí. Muzikantová, která s žáky 

diskutovala na téma kyberšikana a bezpečné chování na sociálních sítích. Později 

bylo provedeno šetření formou dotazníků s cílem ověřit pochopení této 

problematiky. 

 

Rasismus 

V rámci občanské nauky se s žáky diskutovalo na téma rasismus. Žáci prvních 

ročníku shlédli ukázky z filmu Hitler vzestup zla a na základě této ukázky 

diskutovali o nacismu. Žáci tercie navštívili v rámci exkurze památník Terezín  

a na základě této návštěvy diskutovali o nacismu a rasismu.  
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Drogová závislost 

Žáci prvních a druhých ročníků se zúčastnili preventivní besedy s bývalým 

uživatelem tvrdých drog, který je zároveň HIV pozitivní. Tématem besedy byly 

drogy a jejich účinky, způsoby přenosu viru HIV a nemoc AIDS. Do besedy se žáci 

aktivně zapojovali, měla výrazně preventivní účinek. Dále se žáci účastnili besedy 

s Ing. Mgr. Janou Horákovou, která hovořila o drogách, jejich účincích a trestních 

postizích za prodej a přechovávání návykových látek. Žákům byl v rámci hodin 

občanské výchovy promítnut časosběrný dokument „Katka“, který mapuje život 

uživatelky heroinu. 

 

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 výuky se žáci seznámili se zákoníkem práce, právy zaměstnance, dohodách 

konaných mimo pracovní poměr a možnostech uplatnění na pracovním trhu. Školu 

navštívila zástupkyně Úřadu práce Přelouč a při besedě s žáky jim poskytla užitečné 

rady, jak se zařadit do pracovního procesu.  

 

Sounáležitost se znevýhodněnými 

Žáci se zapojili do národní sbírky Bílá pastelka, jejíž výtěžek je použit na pomoc 

zrakově postiženým. Žáci pátého ročníku navštívili pardubické TyfloCentrum, které 

poskytuje služby zrakově postiženým. Dále se žáci zapojili do Tříkrálové sbírky, 

kterou organizuje Charita Přelouč.  
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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. 

 

Priority DVPP 

- vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti nových metod práce 

- vzdělávání hodnotitelů a zadavatelů maturitní zkoušky 

- 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. 
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9  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, propagační akce pro žáky 

základních škol 

Přehlídky středních škol 

 

5. – 6. 10. 2018 přehlídka středních škol Rychnov nad Kněžnou 

9. - 10. 10. 2018 přehlídka středních škol Česká Třebová 

15. – 16. 10. 2018            přehlídka středních škol Kolín 

18. 10. 2018 

23. 10. 2018 

24. 10. 2018 

2. – 3. 11. 2018 

16. – 17. 11. 2018 

přehlídka středních škol Nymburk 

přehlídka středních škol Chrudim 

přehlídka středních škol Kutná Hora 

přehlídka středních škol Pardubice 

přehlídka středních škol Hradec Králové 

 

Dny otevřených dveří 

 

22. 11. 2018 den otevřených dveří Gymnázia 

23.  - 24. 11. 2018 den otevřených dveří SOŠ 

9. 1. 2019 den otevřených dveří SOŠ 

17. 1. 2019 den otevřených dveří Gymnázia 

 

Návštěvy na schůzkách rodičů žáků 5. a 9. tříd na ZŠ 

 

Určení pracovníci školy se účastnili schůzek rodičů vycházejících žáků na vybraných 

základních školách v devátých třídách, kde byly rodičům a žákům poskytnuty 

základní informace o naší škole. 

 

Propagační akce pro žáky základních škol 

 

Dne 14. listopadu a 28. listopadu 2018 se uskutečnilo seznámení žáků základních 

škol s oborem Mechanik opravář motorových vozidel v praktickém vyučování 

Gymnázia a SOŠ Přelouč. Žáci se podívali do dílen a dozvěděli se, jak se 

diagnostikují a opravují osobní automobily a zúčastnili se soutěže v manuální 

dovednosti. Kromě celodenní stravy obdrželi pamětní list a reflexní vestu s potiskem 

Gymnázia a SOŠ Přelouč. V červnu 2019 byla zahájena příprava soutěže „Hledáme 

mladého grafika Pardubického kraje“.  
 

Webové stránky, tisk 
 

V listopadu 2018 byly zprovozněny nové webové stránky školy  

www.gyasos-prelouc.cz. 

Probíhala propagace školy v  tisku – Mladá fronta Dnes, Deník - CZ, Týdeník 5plus2. 

http://www.gyasos-prelouc.cz/
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10  Údaje a informace o kontrolní činnosti 

 

Inspekční činnost ČŠI 

 

Předmětem inspekční činnosti vykonané podle § 174 odst. 2 písm. b) až c) zákona  

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bylo zjišťování  a 

hodnocení podmínek, průběhu výsledků vzdělávání, včetně hodnocení naplňování 

školních vzdělávacích programů. Inspekční činnost byla provedena 12. – 15. 2. 2019. 

Kontrolou nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Protokol o  kontrole  

č.j.: ČŠIE-30/19-E je k dispozici na webových stránkách České školní inspekce  

a na ředitelství školy.    

 

 

Kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický 

kraj 

 

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj provedl  

15. 5., 20. 5. a 21. 5. 2019 kontrolu dodržování povinností vymezených v ustanovení  

§ 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů,  

se zaměřením zejména na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů 

k zajištění bezpečnosti práce. Kontrolou nebylo zjištěno žádné závažné porušení 

pravidel a povinností. Závěrečný protokol o  kontrole je k dispozici na ředitelství 

školy. 
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11  Základní údaje o hospodaření školy 

A. Rozbor výnosů 

 

a) Příspěvky a dotace poskytnuté dle školského zákona a z rozpočtu 

zřizovatele v roce 2018  (údaje jsou uváděny v tis. Kč ) 

 

 

 

Příspěvky na provoz z rozpočtu zřizovatele 

Provoz  5 453 

Udržitelnost projektu 25  

Licence 69 

Příspěvek na provoz celkem  5 547 

 

 

 

b) Ostatní výnosy – vlastní zdroje 

 

Zbývající část v  hlavní činnosti tvoří: 

 

Výnosy Hlavní činnost 

Tržby z prodeje služeb (produktivní 

činnost žáků) 

205   

Pronájem majetku + související služby 460 

Výnosy za DM 502 

Zúčtování fondů 823 

Jiné ostatní výnosy 112  

Výnosy z prodeje  DHM 18 

Celkem výnosy 2 120 
 

 

 

 

 ÚZ 

33 353 

ÚZ 

33 049 

Platy zaměstnanců 22 025 186 

OON 300  

Odvody pojistné 7 523 63 

FKSP 442 4 

ONIV přímé 428  

NIV přímé celkem 30 718 253 



16 

 

 

c) Ostatní výnosy – dotace z EU 

Projekt „Gy a SOŠ Přelouč 35“, ÚZ 33 063. 

Záloha ve výši 406 828, Kč  

Čerpáno na mzdové náklady 69 600,- Kč.  

Zůstatek k 31. 12. 2018 činí 337 228,- Kč 

 
 

B Rozbor neinvestičních nákladů 

 

Náklady vzniklé v hlavní činnosti představují částku ve výši 38 708 tis. Kč. 

 

Náklady Hlavní činnost 

Mzdové náklady 22 708 

Zákonné odvody 7 587 

Zákonné sociální pojištění 573 

Jiné sociální náklady 95 

Spotřeba materiálu 942 

Spotřeba energie 1 881 

Opravy a udržování 1 217 

Cestovné 71 

Náklady na reprezentaci 17 

Ostatní služby 2 039 

Odpisy 1 088 

Jiné ostatní náklady 28 

Náklady z DDM 535 

Aktivce OM  -4 

Aktivace vnitroorganiz. služeb -69 

Náklady celkem 38 708 

 

 

Přímé ONIV byly čerpány následujícím způsobem: 

 

Učebnice pro nižší stupeň Gymnázia, učební pomůcky 146 

Ochranné pomůcky + zdr. prohlídky zaměstnanců 21 

Cestovné 71 

Školení 23 

Odměny předsedům matur. komisí a závěr. zkoušek 13 

Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 60 

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 94 

Čerpání ONIV celkem 428 
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Ostatní náklady na pořízení učebních pomůcek ve výši 245 tis. Kč byly hrazeny 

z provozních prostředků a vlastních zdrojů. Celkem čerpáno na ONIV 673 tis. Kč 

 

Veškeré vzniklé náklady jsou plně spojeny se zajištěním kvalitní výuky, celého 

výchovného procesu a údržby majetku kraje. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
C. Použití rezervního fondu (RF) 

Rezervní fond (účet 413…) tvoří hospodářské výsledky minulých období. V roce 2018 

nebyl RF čerpán.  

Rezervní fond (účet 414…) byl v roce 2018 použit pro zaúčtování nespotřebované 

dotace (projekt „Gy a SOŠ Přelouč 35“ ÚZ 33 063) k 31. 12. 2018 ve výši 337 228,- Kč. 

 

D. Použití fondu odměn (FO) 

Fond odměn v roce 2018 nebyl čerpán. 

 

 

E. Použití fondu investic (FI) 

Fond investic byl v roce 2018 tvořen z odpisů (1 088 tis. Kč) a investiční dotace 

zřizovatele na zabezpečení školy – vstupní turnikety a docházkový systém 

(852 tis. Kč) 

 

  

Čerpání fondu: 

. nařízený odvod z odpisů zřizovateli (513 tis. Kč) 

• nákup DHM (UP – interaktivní tabule, generální systém zamykání) (184 tis. 

Kč) 

• doplňkový zdroj na opravy a údržbu nemovitého majetku (823 tis. Kč) 

 

F. Hospodářský výsledek   

Gymnázium a SOŠ Přelouč ukončila rok 2018 s HV +318 636,- Kč, který byl 

tvořen z transformačního podílu – investiční transfer z EU. 
 

G. Zhodnocení efektivnosti hospodaření   

Gymnázium a SOŠ Přelouč splnila veškeré úkoly v rámci zajištění výchovně – 

vzdělávacího procesu s maximálním využitím všech přidělených prostředků. 

Zhodnocení hospodaření školy můžeme stručně shrnout v následujících bodech: 

- efektivní vynakládání prostředků na zajištění výuky v plném rozsahu 

- modernizace, vyšší vybavenost učeben 

- plné využití mzdových prostředků 

- postupná oprava školy a rozsáhlá údržba 

- plné využití poskytnutých prostředků – vyrovnanost nákladů a výnosů, 

využití fondů 
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H. Rekonstrukce a investiční akce 
 

V měsíci červenci 2019 byla zahájena rekonstrukce sociálního zázemí v budovách 

teoretického a praktického vyučování. 

Budova praktického vyučování: 2 675 738, 83 Kč (vč. DPH) 

Budova teoretického vyučování: 5 035 016, 47 Kč (vč. DPH) 

 

V měsíci únoru 2019 byla realizována investiční akce „ Vstupní turnikety 

a docházkový systém“ v celkové hodnotě 851 779,-Kč. 

 

 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

 

OON  Ostatní osobní náklady 

ONIV  Ostatní neinvestiční výdaje 

DM  Domov mládeže 

DHM  Dlouhodobý hmotný majetek 

DDM  Drobný dlouhodobý majetek 

OM  Oběžný majetek 

UP  Učební pomůcky 
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12  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Gymnázium a Střední odborná škola není zatím zapojena do dalšího vzdělávání 

v rámci celoživotního učení. 
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13  Údaje o zapojení školy do projektů financovaných z cizích zdrojů 

Název projektu Gy a SOŠ Přelouč 35 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008077 

Doba realizace projektu 1. 2. 2018 – 31. 1. 2020 

Celková výše finanční podpory 406 828,- Kč 

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 Univerzitou Pardubice 

 

I v tomto školním roce se sekce anglického jazyka zapojila do projektu „Student-

mentor-tutor: prohloubení spolupráce s praxí“, který organizuje Katedra anglistiky  

a  amerikanistiky Univerzity Pardubice. Studenti učitelství anglického jazyka  

v  průběhu podzimu navštěvovali vybrané hodiny anglického jazyka na naší škole, 

pozorovali práci vyučujících a žáků a sbírali data pro pedagogický výzkum.  

 

Spolupráce s ostatními partnery 

 

Spolupracujeme s Úřadem práce Pardubice, Pedagogicko-psychologickými  

poradnami a s výchovnými poradci základních škol.  

Máme uzavřenou „Smlouvu o partnerské spolupráci v rámci projektu IQ AUTO“ 

(KIEKERT-CS, s.r.o, Gymnázium a SOŠ Přelouč, Úřad práce Pardubice). 

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 ARA s.r.o; Město Přelouč; 

Jirout reklamní agentura s.r.o., Pardubice; CEDUS Solutions s.r.o., Pardubice; firma 

Karel Hainz; Tiskárna MELMEN s.r.o., Pardubice. 
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15  Údaje o školních a mimoškolních aktivitách 

Exkurze 

 

Žáci polygrafických oborů navštívili v rámci výuky odborných předmětů a 

odborného výcviku výstavy a akce vztahující se k jejich odbornému zaměření: 

Designblok – pražský mezinárodní festival designu, Reklama Polygraf – mezinárodní 

veletrh reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií, Pixar – 30 let animace. 

V průběhu roku se dále zúčastnili odborných exkurzí do podniků OTK Kolín, 

Aerocan Velim, HGR Litomyšl a Tiskárna FRONTE Sezemice. 

Některé třídy navštívily také kulturní památky v Praze a Národní technické 

muzeum. 

 

V rámci výuky odborných předmětů se žáci oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář 

motorových vozidel zúčastnili exkurze do podniku Škoda Auto Kvasiny, navštívili 

Moto muzeum v Sezemicích a firmu KYB Manufacturing Czech s.r.o. Staré Čívice. 

Dále si prohlédli firmu Jetekt Pardubice a seznámili se s prací hasičů v rámci HZS 

v Pardubicích. 

 

Pro žáky oboru truhlář byly připraveny exkurze do okolních soukromých firem 

zabývajících se výrobou nábytku. 

V rámci výuky českého jazyka se žáci vybraných tříd zúčastnili divadelního 

představení VČD Pardubice. V rámci výuky německého jazyka se žáci vybraných 

tříd zúčastnili interaktivního divadelního představení v němčině v Divadle 29. 

 

Kroužky 
 

Po celou dobu školního roku někteří žáci navštěvovali odpolední kroužek angličtiny 

„English Club“, který vedla americká asistentka, Cassidy Bartlett, která na škole 

vyučovala anglický jazyk jako stipendistka z programu Fulbrightovy komise. 
 

 

Přednášky  
 

Pro žáky se uskutečnily přednášky z nejrůznějších oborů, od vědy až po kulturu. 

Jednalo se o následující tematické okruhy: umělá inteligence, cestování a poznávání 

nových kultur, život s HIV a drogová závislost, nefrologie, charita, život a dílo W. A. 

Mozarta, dárcovství krve, umění.  
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Sportovní aktivity 
 

 

V září se žáci tříd sexta a septima zúčastnili tradičního sportovního kurzu  

v chorvatském městečku Sv. Filip i Jakov. Celý týden byl vyplněný nejen turnaji  

v plážovém volejbalu, nohejbalu a tenisu, ale všichni se také pěkně zapotili  

při orientačním běhu, podvečerním in-line bruslení, či závěrečném triatlonu.  

 

Lyžařský kurz pro třídy sekunda a kvinta se uskutečnil v jarních měsících v našem 

tradičním středisku Aldrov v Krkonoších. Techniku na sjezdových lyžích, 

snowboardu a běžkách si zde při týdenní akci vylepšilo 50 žáků.  

 

 

V květnu se vybraní žáci zúčastnili druhého ročníku překážkového běhu Kladruby 

race. Jedná se o běh na 5 km, přičemž závodníci musejí zdolávat především silové 

překážky. Naši žáci obsadili druhé a třetí místo.  

 

V červnu proběhla akce s názvem „Sportovní odpoledne na Gymnáziu a SOŠ“. 

Během této akce si žáci, jejich rodiče i široká veřejnost mohli vyzkoušet paletu 

netradičních sportů.  

 

 

 

Další mimoškolní aktivity 

 

Bílá pastelka 

 

Žáci naší školy se v říjnu zapojili do celorepublikové sbírky na podporu nevidomých 

a slabozrakých, přičemž prodali pastelky v hodnotě 9 247,- Kč.  

 

Potravinová sbírka  

 

V listopadu probíhala v Tescu Přelouč Národní potravinová sbírka. Charita Přelouč a 

ředitelství Gymnázia a SOŠ Přelouč děkují žákům kvinty - Janu Rychetskému, Jiřímu 

Zelenkovi, Aničce Roušarové a Anetě Kolářové za jejich pomoc při této sbírce. 

Vybralo se přes 600 kg trvanlivých potravin, které vystačí asi na 6 měsíců pro pomoc 

rodinám, které jsou ve velmi obtížné životní situaci. 
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Lampion štěstí 

 

Němčináři z kvarty, kvinty a septimy se v lednu sešli, aby vypustili do světa lampion 

štěstí. Vznesl se bez jediného zaváhání a tentokrát zamířil kamsi mezi Mokošín a 

 Brloh. Teď už se jen těšíme na to, že se nám naše přání, která jsme na lampion 

napsali (samozřejmě v němčině), začnou plnit. 

 

 

Program EDISON 

 

V posledním únorovém týdnu na naší škole již potřetí proběhl program Edison, 

který zaštiťuje celosvětová agentura AISEC. Studenti ze sedmi zemí světa přijeli  

na naši školu, aby povyprávěli o životě v jejich domovině, představili národní zvyky, 

tradice, jídlo a všemožné zajímavosti, jako písmo, hudbu nebo módu. Tentokrát 

k nám zavítali vysokoškoláci z Brazílie, Chile, Austrálie, Číny, Ruska, 

Ukrajiny a Indonésie. Během týdne všichni stážisté dohromady odučili kolem 100 

vyučovacích hodin ve třídách napříč celou školou.   

 

Knižní veletrh  

 

Na jaře na naší škole proběhl první 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 

hodnotě 6 000,- Kč zdarma.  

 

Náš příběh 

V březnu proběhla na naší škole beseda zaměřená na projekt Náš příběh, kterou si 

pro starší žáky gymnázia a SOŠ připravila ředitelka Domova u fontány PhDr. 

Danuše Fomiczewová a Ing. Zdenka Kumstýřová, ředitelka Charity Přelouč. Žáci se 

dozvěděli o dobrovolnické službě a možnostech, které nabízí dobrovolnické 

centrum. Získali povědomí o tom, jak funguje Domov u fontány Přelouč, jaké pomoci 

se seniorům v našem regionu dostává, co je náplní práce dobrovolníka, a jak by 

mohli i oni pomoci. 

 

Zpět k pramenům 

 

V dubnu se uskutečnil v budově teoretického vyučování nultý ročník akce Zpět 

k pramenům. Princip této akce spočívá v překonání dané nadmořské výšky tím 

způsobem, že účastník opakovaně stoupá po schodech a tím přidává výškové metry. 

Žáci vystoupali až na nadmořskou výšku 1425, tudíž se v květnu vypravili do 

Krkonoš k prameni Bílého Labe, který se právě v této nadmořské výšce nachází.  
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Projekty  

 

Americká asistentka ve výuce 

 

Po celý školní rok působila na naší škole slečna Cassidy Bartlett z USA jako 

asistentka ve výuce anglického jazyka. Cassidy na naší škole vyučovala anglický 

jazyk a kapitoly z amerických reálií jako stipendistka programu Fulbrightovy 

komise, do kterého se naše škola úspěšně zapojila.  

 

Erasmus+ 

 

V červnu byl škole schválen projekt Erasmus+, tudíž od září 2019 začne naše škola 

čerpat prostředky na studijní výjezdy pedagogů v rámci projektu Erasmus+. Projekt 

naší školy "Gy a SOŠ Přelouč: Brána jazyků otevřená" se zaměřuje na zvýšení 

jazykových kompetencí učitelů. V následujících dvou letech uskutečníme celkem 14 

studijních výjezdů, během kterých učitelé naší školy absolvují kurzy anglického, 

německého a španělského jazyka, aby nově nabyté vědomosti a schopnosti využili ve 

své výuce. Díky kvalitně zpracované žádosti odsouhlasila schvalovací komise grant 

v  plné výši, což je 41429 Euro. 
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16  Údaje o soutěžích, úspěchy žáků 

Ve školním roce 2018/2019 jsme uspořádali školní kola olympiád v českém, 

anglickém a německém jazyce, v dějepisu, matematice, zeměpisu, biologii a  chemii. 

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

umístění v předmětech a soutěžích: 

 

Anglický jazyk 

 

Andrea Gajdůšková – 3. místo okresní kolo olympiády, 

Ema Ryšavá – 2. místo okresní kolo olympiády, 

 

Zeměpis 

 

Petr Křemenák – 1. místo okresní kolo olympiády a 6. místo krajské kolo olympiády, 

Miloš Šebestián - 6. místo okresní kolo olympiády, 

Tomáš Machač - 6. místo okresní kolo olympiády, 

Michaela Štainerová – 8. místo okresní kolo olympiády, 

 

 

Dějepis 

 

Aleš Ďulina – 7. místo okresní kolo olympiády, 

 

 

Regionální matematická soutěž 

 

Josef Kmoch – 4. místo regionální kolo, 

 

Agyslingua (soutěž v angličtině) 

 

Andrea Gajdůšková – 2. místo regionálního kolo, 

Aneta Matoušková – 2. místo regionálního kolo, 
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17  Příloha č. 1 – Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 

 

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ 

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 

 
 

1. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 

 

Uchazeči o vzdělávání v oborech s maturitní zkouškou 79-41-K/81  Gymnázium – 1.  

ročník (prima) – osmileté studium a 34-53-L/01  Reprodukční grafik pro média 

konají povinné jednotné přijímací zkoušky dle sdělení Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy (Čj.: MŠMT-28002/2018-1). 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. 

Uchazeči o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou 79-41-K/81  Gymnázium – 5.  

ročník (kvinta) – čtyřleté studium konají pouze školní přijímací zkoušku. 

 

Přihláška uchazeče pro první kolo přijímacího řízení musí být doručena na 

Gymnázium a SOŠ Přelouč do 1. 3. 2019 na předepsaném formuláři a potvrzena 

příslušnou základní školou, případně s doloženými ověřenými kopiemi 

požadovaných dokladů o  předchozím vzdělávání. V případě uchazečů se 

speciálními vzdělávacími potřebami se při úpravě podmínek přijímacího řízení  

(konání jednotné přijímací zkoušky) vychází z doporučení školského poradenského 

zařízení. Předkládání doporučení školského poradenského zařízení, a tím i žádosti 

na úpravu podmínek konání jednotné přijímací zkoušky, je na uchazeči nebo 

zákonném zástupci (není povinné), musí se předložit společně s přihláškou ke studiu 

do 1. 3. 2019. Součástí doporučení školského poradenského zařízení je informovaný 

souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce s navrženými úpravami 

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

 

Školní přijímací zkouška se nebude konat. 

Potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče není vyžadováno. 

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat 16. 4. 2019 (1. řádný termín) a  17. 4. 2019 

(2. řádný termín). 

 

Náhradní termín je stanoven na 13. a 14. 5. 2019. 

 

Každý uchazeč může jednotnou přijímací zkoušku konat dvakrát 

- v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním 

pořadí 

- ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve 

druhém pořadí  

 

Pokud uchazeč koná jednotnou zkoušku dvakrát, do hodnocení přijímacího řízení se 

mu započte lepší výsledek z každého testu. 

 

Rozsah testů 

 

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

Matematika:    70 minut celkový počet bodů – 50 

 

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 na základní škole (max. 20 bodů) 

- dalších aktivit (max. 5 bodů) 

 

Maximální celkový počet bodů je 125. Koná-li uchazeč jednotnou zkoušku v obou 

termínech prvního kola, započítává se mu do celkového hodnocení vždy lepší z obou 

výsledků. 

 

Podmínkou pro přijetí v prvním kole je dosažení alespoň 30 bodů (ze 100 možných) 

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

uchazeče přijmout.  

 

Prospěch na základní škole zohledňuje výsledky uchazeče za první pololetí 5. třídy 

z předmětů: český jazyk, cizí jazyk, matematika, vlastivěda a přírodověda (případně 
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předmětů, které těmto odpovídají svým obsahem). Součet uvedených 5 známek se 

započítává do bodového zisku následovně: 

 

Součet 

známek 
5 6 7 8 9 10 a více 

Body za 

prospěch   
20 16 12 8 4 0 

 

Pozn.: V případě, že je přírodověda a vlastivěda nahrazena jedním předmětem, 

započte se známka z tohoto předmětu dvakrát. 

 

Aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění v soutěžích a  

přehlídkách typu A vyhlašovaných MŠMT) budou ohodnoceny dle umístění: 

 okresní kolo: 

 účast – 1 bod, 3. a 2. místo – 2 body, 1. místo – 3 body 

 

krajské kolo: 

účast – 1 bod, 5. a 4. místo – 2 body, 3. místo – 3 body, 2. místo – 4 body, 1. místo – 5  

bodů 

celostátní kolo: 

účast – 5 bodů 

Umístění a účast na soutěžích musí být doložena diplomem, účastnickým listem 

nebo výsledkovou listinou současně s přihláškou ke studiu, nejpozději však             

do 29. 3. 2019. V případě konání soutěže po tomto termínu nejpozději                            

do 12. dubna 2019 do 13 hodin. 

Pomocným kritériem při rovnosti bodů jsou brána v úvahu doplňková kritéria 

v uvedeném pořadí: 

- součet bodového hodnocení jednotných testů 

- bodové hodnocení za prospěch ze základní školy 

- bodové hodnocení z matematiky 

- bodové hodnocení z českého jazyka 

 

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, 
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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. dubna 2019. 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.  

 

 

 

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

 

Školní přijímací zkouška se nebude konat. 

Je vyžadováno potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče. 

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat 12. 4. 2019 (1. řádný termín) a 15. 4. 2019 

(2. řádný termín). 

 

Náhradní termín je stanoven na 13. a 14. 5. 2019. 

 

Každý uchazeč může jednotnou přijímací zkoušku konat dvakrát 

- v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním 

pořadí 

- ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve 

druhém pořadí  

 

Pokud uchazeč koná jednotnou zkoušku dvakrát, do hodnocení přijímacího řízení se 

mu započte lepší výsledek z každého testu. 

 

Rozsah testů: 

 

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

 

Maximální celkový počet bodů je 100.  

 

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. 

Dalším kritériem pro přijetí je průměrný prospěch z prvního a druhého pololetí 8.  

třídy základní školy a z prvního pololetí deváté třídy základní školy, který 

nepřesáhne hranici 2,9. 

 

Celkové hodnocení: 

Při rovnosti bodů bude rozhodovat průměrný prospěch z prvního pololetí 

posledního ročníku, kdy uchazeč ukončí povinnou školní docházku. Ve většině 

případů se jedná o první pololetí deváté třídy ZŠ. V případě, že i nyní nastane 

rovnost průměrů, rozhoduje průměrný prospěch z druhého pololetí předposledního 

ročníku. V dalším případě rovnosti průměrů rozhoduje průměrný prospěch 

z prvního pololetí předposledního ročníku. 

 

Uchazeči budou seřazeni podle počtu bodů vzestupně a budou přijímáni do 

naplnění stanovené kapacity oboru. 

 

 

Maximální počet přijímaných žáků:    42 

 

Výsledky jednotných testů z prvního kola přijímacího řízení nebudou přenosné do 

dalších kol přijímacího řízení. 

 

 

Další kola přijímacího řízení budou vyhlašována podle počtu odevzdaných 

zápisových lístků. 

 

 

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. dubna 2019. 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. 
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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. 

c) 79-41-K/81  Gymnázium – 5. ročník (kvinta) 

 

Potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče není vyžadováno. 

 

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 SOŠ Přelouč do 29. 3. 2019. 

 

V 1. kole přijímacího řízení proběhne testování uchazečů 17. 4. 2019. 

 

Rozsah testů 

 

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

Matematika:    70 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. 30 bodů) 

- dalších aktivit (max. 5 bodů) 
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Maximální celkový počet bodů je 135.  

 

Podmínky pro přijetí v prvním kole: 

 

 Uchazeč získá alespoň 50 bodů (ze 100 možných) v obou testech dohromady. 

 Uchazeč v období a v předmětech (viz následující odstavec) byl maximálně 

v jednom případě hodnocen prospěchem dobrý. 

 

Bez splnění těchto minimálních podmínek není možné uchazeče přijmout.  

 

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

a  první pololetí 9. třídy z předmětů: český jazyk, 1. cizí jazyk, matematika, fyzika, 

chemie, přírodopis, zeměpis a dějepis (případně předmětů, které těmto odpovídají 

svým obsahem). Součet uvedených 16 známek se započítává do bodového zisku 

následovně: 

Součet 

známek 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 nad 30 

Body za 

prospěch 
30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 

 

Aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění v soutěžích a  

přehlídkách typu A vyhlašovaných MŠMT) budou ohodnoceny dle umístění: 

okresní kolo: 

 účast – 1 bod, 3. a 2. místo – 2 body, 1. místo – 3 body 

 

krajské kolo: 

účast – 1 bod, 5. a 4. místo – 2 body, 3. místo – 3 body, 2. místo – 4 body, 1. místo – 5  

bodů 

celostátní kolo: 

účast – 5 bodů 

Umístění a účast na soutěžích musí být doložena diplomem, účastnickým listem 

nebo výsledkovou listinou současně s přihláškou ke studiu, nejpozději však             

do 29. 3. 2019. V případě konání soutěže po tomto termínu nejpozději do 12. dubna 

2019 do 13 hodin. 
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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 za prospěch ze základní školy 

- bodové hodnocení z matematiky 

- bodové hodnocení z českého jazyka 

 

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. dubna 2019. 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. 

 

V případě organizování druhého kola přijímacího řízení budou kritéria přijetí ke 

studiu obdobná jako v prvním kole přijímacího řízení, s tím, že se nebude konat 

školní přijímací zkouška a uchazeči bude započítán lepší výsledek jednotných testů 

CERMAT z prvního kola. Další informace budou zveřejněny na webových stránkách 

školy.  
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2. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním  listem 

 

a) 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 

b) 34-53-H/01 Reprodukční grafik 

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

d) 33-56-H/01 Truhlář  

e) 23-51-H/01 Strojní mechanik 

 

Školní přijímací zkouška ani jednotná přijímací zkouška se nebude konat. 

Je vyžadováno potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče. 

 

Uchazeči budou seřazeni vzestupně dle celkového průměrného prospěchu z 1.  a  2.  

pololetí předposledního ročníku a prvního pololetí posledního ročníku, kdy uchazeč 

ukončí povinnou školní docházku (ve většině případů se jedná o 8. a 9. třídu ZŠ). 

Celkový průměrný prospěch se počítá z dílčích průměrů za jednotlivá pololetí. 

Průměry za pololetí se počítají na dvě desetinná místa, celkový průměr na tři 

desetinná místa. Při rovnosti celkového průměrného prospěchu rozhoduje průměr 

z prvního pololetí posledního ročníku, kdy uchazeč ukončí povinnou školní 

docházku. V případě, že i nyní nastane rovnost průměrů, rozhoduje průměrný 

prospěch z 2.  pololetí předposledního ročníku. V dalším případě rovnosti průměrů 

rozhoduje průměrný prospěch z 1. pololetí předposledního ročníku. 

 

Uchazeči budou seřazeni dle tohoto kritéria a budou přijímáni do naplnění 

stanovené kapacity oborů. 

 

Maximální počty přijímaných žáků:  

 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel  30  

34-53-H/01 Reprodukční grafik     56  

34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích   14  

33-56-H/01 Truhlář       12  

23-51-H/01 Strojní mechanik     15  

 

Obory vzdělání 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích, 33-56-H/01 Truhlář 

a 23- 51-H/01 Strojní mechanik budou otevřeny při následujícím minimálním počtu 

odevzdaných zápisových lístků: 

 

34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích  6 

33-56-H/01 Truhlář      6 

23-51-H/01 Strojní mechanik    8 
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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. dubna  2019. 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. 

 

 

 

Poznámka:  

V prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky ke studiu na 

tiskopise stanoveném MŠMT. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek 

omezen. Tiskopisy lze získat na adrese: www.gyasos-prelouc.cz.  

Známky musí být ověřeny ředitelstvím příslušné ZŠ. Uchazeči, kteří se nehlásí ze 

základní školy, dodají s přihláškou ke studiu a vypsanými známkami úředně 

ověřené fotokopie vysvědčení z předposledního ročníku a posledního ročníku, kdy 

ukončili povinnou školní docházku (ve většině případů se jedná o 8. a 9. třídu ZŠ) 

matrikou městského úřadu, Českou poštou, s. p., apod. Pro první kolo přijímacího 

řízení se přihlášky podávají v termínu do 1. 3. 2019.  

 

 

 

 

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

