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Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení  do 1. ročníku oborů středního 
vzdělávání pro školní rok 2021-2022 

              
V souladu s příslušnými ustanoveními paragrafů zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění,  a v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o příjímacím 
řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka 
školy  1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do oborů středního 
vzdělávání a stanovuje jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku pro 
školní rok 2021/2022 (viz Kritéria hodnocení): 

                    

                                               Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou  
 

79-41-K/41 Gymnázium  (čtyřleté denní studium) 

79-41-K/81 Gymnázium  (osmileté denní studium) 

                           23-45-L/01  Mechanik seřizovač  

                           18-20-M/01 Informační technologie  

                           64-41-L/51  Podnikání – nástavbové denní studium 

                      

 Přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se konají formou centrálně 
zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka a literatury (Cermat) 
v následujících termínech: 

 

                          Obor 79-41-K/41 Gymnázium ( čtyřleté denní studium) 

1. termín  12. 4. 2021 

2. termín 13. 4. 2021 

 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 30 

 

Obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté denní studium) 

1. termín 14. 4. 2021 

2. termín 15. 4. 2021 

 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 25 

 

Obor: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač   

1. termín 12. 4. 2021 

 2. termín 13. 4. 2021 

 

Předpokládaný počet uchazečů: 25 
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Obor: 18-20-M/01 Informační technologie 

1. termín  12. 4. 2021 

3. termín 13. 4. 2021 

 

Předpokládaný počet uchazečů: 25        

 

Obor 64-41-L/51 Podnikání – nástavbové denní studium 

1. termín  12. 4. 2021 

2. termín 13. 4. 2021 

 

Předpokládaný počet uchazečů: 25 

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro výše uvedené obory 
vzdělání v těchto termínech: 

 

1. termín 12. 5. 2021 

2. termín 13. 5. 2021 

                           Obory středního vzdělání s výučním listem   

Do těchto oborů středního vzdělávání se přijímací zkoušky nekonají.  

 23-56-H/01  Obráběč kovů  

 Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 15.  
(obor s finanční podporou z rozpočtu Zlínského kraje)  

36-52-H/01  Instalatér  

 Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 8.   
(obor s finanční podporou z rozpočtu Zlínského kraje)  

26-51-H/01  Elektrikář  

Předpokládaný počet přijatých uchazečů  je 8.  

23-68-H/01    Mechanik opravář motorových vozidel  

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je  8.  

                      
S ohledem na novelu Vyhlášky č. 13/2005 Sb., bude otevřena jedna  víceoborová třída  složená 
maximálně ze tří oborů  vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem (dle zájmu 
uchazečů).        

 

Ve Slavičíně dne 29. ledna 2021    

        Mgr. Libuše Pavelková, ředitelka školy 
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