
Průvodce přijímacím řízením pro přijetí ke studiu na Reálném gymnáziu 
a základní škole města Prostějova, Studentská ul. 2 

od školního roku 2020/2021 
(aktualizováno 12. 5. 2020 na základě zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům 
vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní 

zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020) 

Pokyny pro uchazeče a jejich zákonné zástupce zpracované na základě platné legislativy, tj. školského 
zákona a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění: 

do 1. 3. 2020 – odevzdat vyplněnou a potvrzenou přihlášku (včetně případných dalších dokladů - 
uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole 
mimo území České republiky, podrobně viz Kritéria pro přijetí ke studiu na reálném gymnáziu od 
šk. roku 2020/2021) 
 
Pokyny k vyplnění přihlášky: 

– uchazeč použije k přihlášení formulář přihlášky stanovený MŠMT ČR pro příslušný školní rok 
(https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prihlasky-na-ss/tiskopisy-
prihlasek-na-ss). Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí. Do přihlášky uchazeč 
uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání. Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje a 
obě identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku 
zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce. 

– uchazečům, kteří mají vážný zájem studovat na Reálném gymnáziu a základní škole města 
Prostějova, Studentská ul. 2, doporučujeme uvést naši školu na 1. místě. 

– adresa školy: Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2,    
– žák ze 7. třídy nebo odpovídajícího ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia vyplní obor 

 79-41-K/61 Gymnázium,   
– žák z 9. třídy nebo odpovídajícího ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia vyplní obor 

 79-41-K/41 Gymnázium,  
– v přihlášce uchazeč nevyplňuje položku „Termín přijímací zkoušky“! Jednotná zkouška se koná 

pouze ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako první v pořadí. (§6 zákon č. 135/2020 Sb., 
o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve 
školním roce 2019/2020 a §3, odst. 1d vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní 
zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020). 

– údaje a podpis zákonného zástupce, který jediný bude přebírat písemnosti, včetně telefonického a 
mailového kontaktu, 

– potvrzení lékaře se nevyžaduje! 
– známky za pololetí posledního ročníku a známky za obě pololetí předposledního ročníku včetně 

hodnot průměrného prospěchu potvrzené školou! 
– přihláška musí být podepsaná uchazečem i jeho zákonným zástupcem! 
– před odevzdáním přihlášky znovu pečlivě zkontrolujte všechny uvedené údaje! 

Konec března – rozeslání pozvánek k jednotným zkouškám z českého jazyka a matematiky 
V rámci přijímacího řízení uchazeči o studium konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a 
literatury a z matematiky (dále jen "jednotnou zkoušku"). Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich 
distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum. Jednotná přijímací zkouška se 
koná v následujících termínech: 
 
Studium Obor 1. kolo – 1. termín 1. kolo – 2. termín 
čtyřleté studium 79-41-K/41 Gymnázium 8. 6. 2020 - 
šestileté studium 79-41-K/61 Gymnázium 9. 6. 2020 - 
 



Časový limit konání testu z českého jazyka a literatury je stanoven na 70 minut. Časový limit konání 
testu z matematiky je stanoven na 85 minut. Před konáním testu proběhne administrace určená k 
poskytnutí základních informací uchazečům a rozdání testů. Po ukončení testu se předpokládá závěrečná 
administrace na vybrání záznamových archů s odpověďmi uchazečů. 
 
Výsledky přijímacího řízení budou vystaveny na úřední desce školy a webu školy 16. 6. 2020 od 15:00. 
Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána neprodleně, tj. 17. 6. 2020 doporučeně poštou na adresu 
zákonného zástupce, jehož jméno je uvedeno na přihlášce. Na základě zákona č. 561/2004 Sb. se podle 
§60e, odst. 1 rozhodnutí o přijetí neodesílá doporučeným dopisem, ale pouze oznamuje zveřejněním 
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s vyznačením data zveřejnění. Od tohoto data 
začíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku. 
 
Po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o 
nepřijetí podat řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí. (§11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 
Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020). 
Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání přípustné 
(§18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k 
jejich ukončování ve školním roce 2019/2020). 

 Zápisový lístek: 

– vydává a eviduje ZŠ, 
– zákonný zástupce odevzdá zápisový lístek na RG do 5 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o 

přijetí (v případě podání k poštovní přepravě je nutné, aby zápisový lístek byl 5. den předán 
k přepravě provozovateli poštovních služeb). Za den oznámení se považuje den zveřejnění seznamu 
přijatých uchazečů, tj. úterý 16. 6. 2020. Zápisový lístek musí být podepsán žákem i rodičem. 

– v případě, že uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, a poté byl přijat na RG na základě 
nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu, může stáhnout zápisový lístek z původní školy a 
odevzdat jej na RG (tento postup odpovídá platné legislativě), 

– v případě, že uchazeč již odevzdal zápisový lístek na Reálném gymnáziu a základní škole města 
Prostějova, Studentská ul. 2, a poté byl přijat na jinou školu na základě nového rozhodnutí 
vydaného podle správního řádu, může stáhnout zápisový lístek z RG a odevzdat jej na jiné škole. 
Ten mu bude vydán na základě písemné žádosti a po předložení nového rozhodnutí vydaného 
podle správního řádu. V ostatních případech není možné zápisový lístek stáhnout (tento postup 
odpovídá platné legislativě). 

– v případě, že zápisový lístek nebude škole odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají účinky rozhodnutí 
o přijetí a uchazeč se žákem školy nestává. 

 
V Prostějově 12. 5. 2020 
 
 
        RNDr. Ing. Rostislav Halaš 
         ředitel školy 
 


