
 

Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021  

Nové obory vzdělávání: 

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55 

• nové obory vzdělání Elektrikář 26-51-H/01 a Truhlář 33-56-H/01 (nejsou ještě v Atlase 

školství) 

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč 

• nový obor vzdělání Polygrafie 34-41-M/01  

• v jednání obor vzdělání Fotograf 34-56-L/01 

 

Jediná změna v legislativě: 

Vyhláška 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 

§ 1  

(7) V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 

2019/2020. (platné od 1. 1. 2021) 

 

Nové tiskopisy: 

• na zadní stranu tiskopisu je nově doplněn údaj o školním roce absolvovaného ročníku, a to 

pro označení druhého pololetí školního roku 2019/2020, které nesmí být hodnoceno 

v rámci kritérií přijímacího řízení  

 

V prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše  

− dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a 

− dvě přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky  

Přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do: 

•  30. listopadu 2020 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou  

•   1. března 2021 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky  

 



 
Termíny jednotné přijímací zkoušky: 

• Čtyřleté obory:   
řádný termín: 12. 4. a 13. 4. 2021 
náhradní termín: 12. 5. a 13. 5. 2021 
 

• Osmileté obory:   
řádný termín: 14. 4. a 15. 4. 2021 
náhradní termín: 12. 5. a 13. 5. 2021 

 

Informace o jednotné přijímací zkoušce 2021 najdete na webu: 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska 

  

Přijímačky bez obav 

Na těchto odkazech najdete úlohy k domácímu procvičování: 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prijimacky-bez-obav 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani 

Testy či úlohy si můžete vyhodnotit prostřednictvím zobrazení klíče správných řešení. K dispozici jsou 
i vzorová řešení některých úloh. 

 

Informace k přijímacímu řízení jsou průběžně zveřejňovány na Školském portálu Pardubického 
kraje (www.klickevzdelani.cz), na stránkách Pardubického kraje, MŠMT (www.msmt.cz) a Cermatu 
(https://prijimacky.cermat.cz/) 

 

Přeji všem našim vycházejícím žákům úspěšné přijímací řízení. 

Mgr. A. Zvárová, výchovná poradkyně 
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