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Kritéria pro stanovení pořadí uchazečů o studium
a informace o přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018
čtyřleté studium obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou
2. kolo
Tento obor vzdělávání s talentovou zkouškou je určen pro absolventy 9. tříd ZŠ.
Termíny přijímacího řízení
Termín pro odevzdání přihlášky: do 2. 6. 2017.
Talentová zkouška: 15. 6. 2017.
1 Všeobecná ustanovení
1.1 Obor vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou
Ve školním roce 2017/2018 bude otevřena 1 třída prvního ročníku a bude přijato celkem
30 žáků. V 2. kole bude přijato 8 žáků.
1.2 Přihláška
Vzor vyplněné přihlášky je umístěn na webu školy. Přihlášku je uchazeč povinen odevzdat na
Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, do 2. 6. 2017.
Přílohy k přihlášce:
- potvrzení o členství ve sportovním klubu (popis nejvyšších úspěchů uchazeče v letošní a
minulé sportovní sezoně);
- potvrzení o státní reprezentaci (např. pozvánka na reprezentační soustředění, výpis
z webu příslušného sportovního svazu, nebo přímo jmenovací listina);
- další doklady o dosažených úspěších (kopie diplomů, výpisů z webu příslušných soutěží,
kopie novinových článků);
- potvrzení sportovního lékaře o provedení zátěžových testů, a tím potvrzení zdravotní
způsobilosti ke studiu;
- výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, kterou
uchazeči konali v 1. kole.
1.3 Talentová zkouška
Obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou je oborem s talentovou zkouškou.
Talentová zkouška proběhne formou pohovoru před komisí stanovenou ředitelem školy,
která odpovídá za řádný průběh přijímacího řízení.
Složení komise: předseda komise - Mgr. Michal Müller, statutární zástupce ředitele;
členové komise - Mgr. Radka Svobodová, předsedkyně předmětové

komise tělesné výchovy;
Mgr. Vendula Zbořilová, učitelka odborných předmětů
na GJW a FTK UP v Olomouci.
.
1.4 Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky
Součástí přijímacího řízení je jednotná příjímací zkouška z českého jazyka a literatury
a matematiky (centrálně zadávané testy). Výsledek JPZ je součástí přílohy k přihlášce.
2 Bodové hodnocení přijímací zkoušky
a) Body za sportovní talent:
• státní reprezentace – ČR, popř. jiné země:
100 bodů;
• činnost v extraligových klubech, tzn. v klubech, které se účastní nejvyšších soutěží
v daném sportu, popř. v individuálních sportech do 15 místa na MČR:
80 bodů;
• činnost v ligových nebo divizních klubech, popř. účast v krajské reprezentaci pro Letní
olympiádu dětí a mládeže (LODM) nebo Zimní olympiádě dětí a mládeže (ZODM):
60 bodů;
• činnost v krajských soutěžích:
40 bodů.
b) Body za znalosti u pohovoru (maximálně 25 bodů):
1. historie olympiád – max. 5 b;
2. historie příslušného sportovního odvětví – max. 5 b;
3. pravidla příslušného sportovního odvětví – max. 5 b;
4. tréninkové metody příslušného sportovního odvětví – max. 5 b;
5. regenerace, rekondice – max. 5 b.
c) Body za klasifikaci v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ:
Uchazeči s průměrným prospěchem do 1,20 bude přiděleno 25 bodů;
Uchazeči s průměrným prospěchem do 1,50 bude přiděleno 20 bodů;
Uchazeči s průměrným prospěchem do 1,75 bude přiděleno 15 bodů;
Uchazeči s průměrným prospěchem do 2,00 bude přiděleno 10 bodů.
Za každou dostatečnou známku na vysvědčení v 1. pol. 9. roč. ZŠ bude odečteno
100 bodů.
V případě rovnosti bodů jsou rozhodující další kritéria:
1. Bude upřednostněn uchazeč, který je členem reprezentačního týmu ČR, popř. jiné země.
2. Bude upřednostněn uchazeč, který je členem týmu z vyšší soutěže, popř. dosahuje
lepších sportovních výsledků.
3. Bude upřednostněn uchazeč, který má vyšší součet bodů z testů jednotné přijímací
zkoušky.
4. Bude upřednostněn uchazeč, který má lepší průměrný prospěch v 1. pol. 9. třídy.

3 Podmínka přijetí ke studiu
a) V celkovém součtu bodového hodnocení přijímacího řízení musí uchazeč dosáhnout pořadí
odpovídajícího předpokládanému počtu přijímaných žáků.
b) V jednotné zkoušce z českého jazyka a literatury musí uchazeč dosáhnout minimálně
10 bodů.
c) V jednotné zkoušce z matematiky musí uchazeč dosáhnout minimálně 10 bodů.
d) Ke studiu nebude přijat uchazeč, který v přijímací zkoušce dosáhl záporného počtu bodů.
4 Oznámení výsledků přijímacích zkoušek
Výsledky 2. kola přijímacích zkoušek budou zveřejněny v pátek 16. 6. 2017 na webových
stránkách školy /www.gjwprostejov.cz/ a též na informační tabuli ve vestibulu školy.
V pondělí 19. 6. 2017 si může zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč vyzvednout
od 7.00 do 15.30 hod. rozhodnutí o přijetí či nepřijetí na sekretariátu školy. Nevyzvednuté rozhodnutí
bude v témže termínu zasláno uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče doporučeným
dopisem.

Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nepotvrdí odevzdáním
zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí úmysl
vzdělávat se na naší škole, lze na jeho místo přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek se také
považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli
poštovních služeb.

V Prostějově 16. 5. 2017
Ing. Michal Šmucr, v. r.
ředitel školy

