
 
RE Á L N É  GY M N Á Z I U M  A  Z Á K L A D N Í  Š K OLA  M Ě S T A  PR OS T Ě J OV A ,  

ST U D E N T S K Á  U L.  2 
 

 
Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení 

pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 
79-41-K/41 Gymnázium, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2020/2021 

V souladu s ustanovením § 60d a § 60e  a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků a 
v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve 
znění pozdějších změn a doplňků, a dále v souladu s vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, 
maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 a zákonem č. 135/2020 Sb., o 
zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve 
školním roce 2019/2020 ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Reálné gymnázium a základní škola 
města Prostějova, Studentská ul. 2, zveřejňuje pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení 
pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 79-
41-K/41 Gymnázium, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2020/2021, který obsahuje: 

1.) Datum a čas zveřejnění pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení pod 
přiděleným registračním číslem, 

2.) Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku, 

3.) Poučení účastníků řízení ve smyslu §36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, 

4.) Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem 
s výsledkem řízení u každého uchazeče a výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého 
uchazeče v anonymizované podobě. 

1.) Datum zveřejnění pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení pod přiděleným 
registračním číslem 

16. června 2020, 15:00 hod. 
2.) Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku 
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 
odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (za den oznámení se považuje den zveřejnění pořadí uchazečů 
podle výsledku hodnocení přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem, tj. úterý 16. 6. 2020). 
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli 
poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v 
nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní 
nebo ochranné výchovy (§ 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). 
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl 
vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a § 19 zákona č. 
135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich 
ukončování ve školním roce 2019/2020, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o 
přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; 
to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě žádosti o 
vydání nového rozhodnutí podle správního řádu. 
3.) Poučení účastníků řízení ve smyslu § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších změn a doplňků 
Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, 
Studentská ul. 2, dává dne 16. 6. 2020 v době od 15:00 do 16:00 hod. na základě § 36, odst. 3 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků možnost účastníkům řízení, jejichž žádosti 
nebylo vyhověno v plném rozsahu, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k podkladům rozhodnutí; to se 
netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k 
podkladům rozhodnutí vzdal. 



4.) Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení pod přiděleným registračním
číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče a výsledky hodnocení prvního a posledního
přijatého uchazeče v anonymizované podobě.
Celkové pořadí je stanoveno na základě celkového počtu bodů vypočteného podle vztahu:
BODY_CELK=4.5*CZT_MA+3.5*CZT_CJ+2.0*50*BODY_ZS/21

Výše uvedený vztah dává jednotlivým součástem zkoušky následující váhy:
M-45%, CJ-35%, ZŠ-20%

IČ
B o d o v é  h o d n o c e n í

Jednotné testy
    CZT_MA   CZT_CJ         

CELKEMBody
za ZŠUmístění

    BODY_CELK        

4457 přijat na základě přijímací zkoušky1.  21  46.00  50.00 482.00 výsledek hodnocení
prvního přijatého uch.

4405 přijat na základě přijímací zkoušky2.  21  48.00  47.00 480.50
4454 přijat na základě přijímací zkoušky3.  21  50.00  40.00 465.00
4427 přijat na základě přijímací zkoušky4.  21  42.00  48.00 457.00
4451 přijat na základě přijímací zkoušky5.  21  44.00  44.00 452.00
4453 přijat na základě přijímací zkoušky6.  21  40.00  47.00 444.50
4455 přijat na základě přijímací zkoušky7.  21  41.00  44.00 438.50
4422 přijat na základě přijímací zkoušky8.  21  38.00  47.00 435.50
4430 přijat na základě přijímací zkoušky9.  21  41.00  43.00 435.00
4409 přijat na základě přijímací zkoušky10.  21  36.00  48.00 430.00
4410 přijat na základě přijímací zkoušky11.  21  39.00  44.00 429.50
4411 přijat na základě přijímací zkoušky12.  21  35.00  48.00 425.50
4441 přijat na základě přijímací zkoušky13.  21  41.00  40.00 424.50
4417 přijat na základě přijímací zkoušky14.  21  37.00  45.00 424.00
4412 přijat na základě přijímací zkoušky15.  21  37.00  44.00 420.50
4404 přijat na základě přijímací zkoušky16.  21  36.00  45.00 419.50
4449 přijat na základě přijímací zkoušky17.  21  39.00  41.00 419.00
4460 přijat na základě přijímací zkoušky18.  17  40.00  45.00 418.45
4426 přijat na základě přijímací zkoušky19.  21  38.00  42.00 418.00
4424 přijat na základě přijímací zkoušky20.  21  34.00  46.00 414.00
4439 přijat na základě přijímací zkoušky21.  21  36.00  43.00 412.50
4429 přijat na základě přijímací zkoušky22.  21  36.00  43.00 412.50
4431 přijat na základě přijímací zkoušky23.  21  35.00  44.00 411.50
4458 přijat na základě přijímací zkoušky24.  21  34.00  43.00 403.50
4432 přijat na základě přijímací zkoušky25.  21  34.00  42.00 400.00
4428 přijat na základě přijímací zkoušky26.  20  35.00  40.00 392.74
4406 přijat na základě přijímací zkoušky27.  21  32.00  42.00 391.00
4446 přijat na základě přijímací zkoušky28.  21  42.00  29.00 390.50 výsledek hodnocení

posledního přijatého uch.

4456 nepřijat pro nedostačující kapacitu29.  21  32.00  40.00 384.00
4423 nepřijat pro nedostačující kapacitu30.  16  38.00  38.00 380.19
4447 nepřijat pro nedostačující kapacitu31.  17  34.00  39.00 370.45
4403 nepřijat pro nedostačující kapacitu32.  21  35.00  32.00 369.50
4440 nepřijat pro nedostačující kapacitu33.  21  24.00  45.00 365.50
4414 nepřijat pro nedostačující kapacitu34.  20  30.00  38.00 363.24
4452 nepřijat pro nedostačující kapacitu35.  21  28.00  39.00 362.50
4436 nepřijat pro nedostačující kapacitu36.  21  28.00  37.00 355.50



IČ
B o d o v é  h o d n o c e n í

Jednotné testy
    CZT_MA   CZT_CJ         

CELKEMBody
za ZŠUmístění

    BODY_CELK        

4408 nepřijat pro nedostačující kapacitu37.  16  34.00  35.00 351.69
4420 nepřijat pro nedostačující kapacitu38.  21  29.00  34.00 349.50
4438 nepřijat pro nedostačující kapacitu39.  16  37.00  30.00 347.69
4425 nepřijat pro nedostačující kapacitu40.  20  26.00  38.00 345.24
4444 nepřijat pro nedostačující kapacitu41.  16  31.00  36.00 341.69
4459 nepřijat pro nedostačující kapacitu42.  21  22.00  40.00 339.00
4418 nepřijat pro nedostačující kapacitu43.  21  22.00  40.00 339.00
4461 nepřijat pro nedostačující kapacitu44.  21  31.00  28.00 337.50
4419 nepřijat pro nedostačující kapacitu45.  21  21.00  40.00 334.50
4415 nepřijat pro nedostačující kapacitu46.  12  39.00  29.00 334.14
4416 nepřijat pro nedostačující kapacitu47.  21  20.00  40.00 330.00
4401 nepřijat pro nedostačující kapacitu48.  21  20.00  40.00 330.00
4407 nepřijat pro nedostačující kapacitu49.  21  32.00  24.00 328.00
4435 nepřijat pro nedostačující kapacitu50.  21  24.00  31.00 316.50
4437 nepřijat pro nedostačující kapacitu51.  15  30.00  30.00 311.43
4402 nepřijat pro nedostačující kapacitu52.  13  29.00  34.00 311.40
4443 nepřijat pro nedostačující kapacitu53.  12  33.00  30.00 310.64
4450 nepřijat pro nedostačující kapacitu54.  16  21.00  33.00 286.19
4413 nepřijat pro nedostačující kapacitu55.  21  18.00  29.00 282.50
4442 nepřijat pro nedostačující kapacitu56.  11  23.00  34.00 274.88
4421 nepřijat pro nedostačující kapacitu57.  19  15.00  31.00 266.48
4434 nepřijat pro nedostačující kapacitu58.  13  21.00  30.00 261.40
4445 nepřijat pro nedostačující kapacitu59.  13  18.00  22.00 219.90
4448 nepřijat pro nesplnění podmínek  8  11.00  21.00 161.10
4433 nepřijat pro nesplnění podmínek-10  13.00  22.00  87.88

V Prostějově 16. června 2020 RNDr. Ing. Rostislav Halaš
ředitel školy

Vyvěšeno dne: ..................................................          .................................................

Sejmuto dne: ....................................................          ..................................................
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