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Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení 
přijímacího řízení – 2. kolo 

pod přiděleným registračním číslem v druhém kole přijímacího řízení do prvního ročníku nižšího stupně 
oboru vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2020/2021 

V souladu s ustanovením § 60d, § 60e, § 60f 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, 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 ve druhém kole přijímacího řízení do 
prvního ročníku nižšího stupně oboru vzdělání 79-41-K/61 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 

10. července 2020, 12:00 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 10 
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. pátek 10. 7. 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, zanikají 
posledním dnem lhůty podle odstavce 6 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 odvolání (§ 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., 
v platném znění). 
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 10. 7. 2020 v době od 13:00 do 15:00 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        

9903 přijat na základě přijímací zkoušky1.  21   6.00  35.00 249.50 výsledek hodnocení
prvního přijatého uch.

9902 přijat na základě přijímací zkoušky2.  15  14.00  24.00 218.43
9901 přijat na základě přijímací zkoušky3.  21   6.00  25.00 214.50 výsledek hodnocení

posledního přijatého uch.

V Prostějově 10. července 2020 RNDr. Ing. Rostislav Halaš
ředitel školy

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

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