Přijímací řízení na Reálném gymnáziu a základní škole města
Prostějova, Studentská ul. 2
pro přijetí ke studiu od školního roku 2019/2020
Ředitel Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 podle § 60 a § 61
Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, oznamuje, že 1. kolo přijímacího
řízení ke studiu od školního roku 2019/2020 se bude konat v těchto oborech:
IZO součásti - RG : 110012216
Kód oboru dle KKOV pro čtyřleté studium:
79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání
- přijímá se 30 uchazečů
- hlásí se žáci z 9. třídy ZŠ a odpovídajících ročníků nižšího stupně víceletého gymnázia
Kód oboru dle KKOV pro šestileté studium - nižší stupeň gymnázia:
79-41-K/61 Gymnázium, denní forma vzdělávání
- přijímá se 30 uchazečů
- hlásí se žáci ze 7. třídy ZŠ a odpovídajících ročníků nižšího stupně víceletého gymnázia
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
čtyřleté studium
šestileté studium

Obor
79-41-K/41 Gymnázium
79-41-K/61 Gymnázium

1. kolo – 1. termín
12. 4. 2019
16. 4. 2019

1. kolo – 2. termín
15. 4. 2019
17. 4. 2019

Zákonný zástupce žáka podává přihlášku na předepsaném tiskopise potvrzenou základní školou
řediteli Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2, do 1. března
2019. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč
podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává
druhou přihlášku. Jednotná zkouška se koná ve škole, na níž podal uchazeč přihlášku ke
vzdělávání. V prvním termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce
uvedl jako první v pořadí. Ve druhém termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou
uchazeč v přihlášce uvedl jako druhou v pořadí. Uchazeči se do celkového hodnocení
započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a literatury a lepší výsledek
písemného testu z matematiky.
Výsledky přijímacího řízení budou vystaveny na úřední desce školy a webu školy 29. 4. 2019 od
12:00. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí si může zákonný zástupce, jehož jméno je uvedeno na
přihlášce, vyzvednout 30. 4. 2019 od 12:00 do 17:00 hod. a dále 2. 5. 2019 od 7:30 do 17:00 hod.
v kanceláři školy. (Pouze zákonný zástupce uvedený na přihlášce - nutný občanský průkaz!)
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána doporučeně dne 3. 5. 2019. 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.
Více informací o podobě, obsahu a náročnosti jednotných přijímacích zkoušek se můžete dozvědět
na internetových stránkách www.cermat.cz Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, které tyto
testy pro školu zabezpečuje.
V Prostějově 21. 1. 2019
RNDr. Ing. Rostislav Halaš
ředitel školy

