Kritéria pro stanovení pořadí uchazečů o studium
na Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3,
v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022
1. kolo - čtyřleté studium
(1. termín - 12. dubna 2021, 2. termín – 13. dubna 2021)
1 Všeobecná ustanovení
1.1 Obor vzdělání - 79-41-K/41 Gymnázium
Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena 1 třída prvního ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium
a bude přijato celkem 30 žáků, kteří budou vzděláváni dle ŠVP Gymnázium – všeobecné.
Prokázání zdravotní způsobilosti není požadováno.
U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení
současně s přihláškou ke studiu.
V případě, že podá přihlášku uchazeč, který není občanem České republiky, bude škola postupovat v souladu s
platnou školskou legislativou a pokyny společnosti Cermat.
1.2 Organizační zajištění
Uchazeči budou vystupovat pod registračními čísly (ID), odtajnění bude provedeno až po vykonání přijímací
zkoušky a seřazení podle bodového hodnocení dle daného oboru vzdělávání.
Ředitelem školy byla stanovena komise, která odpovídá za řádný průběh přijímacího řízení a za anonymitu
zkoušky. Komise podepíše závěrečný protokol o výsledcích přijímacího řízení.
Složení komise: předseda komise - Mgr. Michal Müller, ředitel školy,
členové komise - Mgr. Kateřina Divišová, zástupkyně ředitele,
Mgr. Luděk Škvařil, pedagogický pracovník,
Ing. Radim Šubert, Ph.D., pedagogický pracovník.
2 Bodové hodnocení přijímací zkoušky
a) výsledek jednotné přijímací zkoušky (JPZ)
JPZ se skládá z testu z matematiky (MA) a českého jazyka a literatury (ČJL). Maximální bodové hodnocení je 100
bodů (50 bodů MA + 50 bodů ČJL).
Body, které škola přidělí za výsledek JPZ, se vypočítají podle vzorce:
1,13 krát získaný počet bodů v testu z matematiky + 1 krát získaný počet bodů v testu z českého jazyka a literatury.
Hranice úspěšnosti je 25 bodů ze součtu bodového hodnocení testu z matematiky a z českého jazyka a literatury
(počítáno z bodového hodnocení dodaného Centrem).
Nedosažení této hranice bude znamenat neúspěšné vykonání přijímací zkoušky.
b) na základě prospěchu
- za průměrný prospěch
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- průměrný prospěch
- průměrný prospěch
- průměrný prospěch
- průměrný prospěch

1,00 –
1,21 –
1,41 –
1,61 –

1,20
1,40
1,60
1,80

+ 10 bodů;
+ 5 bodů;
+ 2 body;
+ 1 bod.

Jestliže je uchazeč o studium hodnocen za 1. pololetí 8. třídy v některém z povinných a z povinně volitelných
předmětů stupněm horším než „chvalitebný“, bude mu za prospěch odečteno 10 bodů.
c) na základě dalších skutečností
- za úspěchy v olympiádách a soutěžích ve školním roce 2019/2020, 2020/2021:
1. – 3. místo v celostátním a krajském kole přírodovědných a humanitních soutěží + 10 bodů;

1. – 3. místo v okresním kole přírodovědných a humanitních soutěží + 7 bodů;
1. – 3. místo v celostátním a krajském kole ostatních soutěží + 4 body;
1. – 3. místo v okresním kole ostatních soutěží + 2 body.
Přírodovědné soutěže: Matematická olympiáda, Logická olympiáda, Pythagoriáda, Matematický klokan,
Přírodovědný klokan, Biologická olympiáda, Chemická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Zeměpisná olympiáda.
Humanitní soutěže: Olympiády v českém jazyce, anglickém jazyce a německém jazyce, konverzační soutěže v cizích
jazycích, Dějepisná olympiáda.
Ostatní soutěže: Soutěž recitátorů, pěvecká soutěž.
Body se neudělují za sportovní soutěže.
Body za dosažené úspěchy v jedné soutěži (okresní kolo, krajské kolo atd.) se nesčítají, započítávají se body z vyšší
soutěže.
Úspěchy v soutěžích doloží uchazeč kopiemi diplomů.
Maximální počet bodů získaných za výsledky v olympiádách a soutěžích je 30 bodů.
Rozhodnutí o přiznání bodů v části 2 c) je plně v kompetenci školy. Škola rozhoduje o průkaznosti
a případnosti certifikátů a potvrzení.
3 Stanovení pořadí uchazečů
Pořadí uchazečů bude sestaveno podle celkového počtu získaných bodů:
celkový počet bodů = body za výsledek JPZ + body za průměrný prospěch + body za další skutečnosti.
V případě rovnosti celkového počtu bodů jsou rozhodující další kritéria:
1.
2.
3.
4.
5.

Bude upřednostněn uchazeč, který má lepší výsledek z JPZ
Bude upřednostněn uchazeč, který má lepší průměrný prospěch v 1. pololetí 8. třídy.
Bude upřednostněn uchazeč, který má lepší výsledek z JPZ z matematiky.
Bude upřednostněn uchazeč, který má lepší výsledek z JPZ z českého jazyka a literatury.
Bude upřednostněn uchazeč, který je vítězem nebo má ocenění z okresního, popř. vyššího kola
žákovských olympiád a soutěží.

4 Oznámení výsledků přijímacích zkoušek
Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny ve čtvrtek 29. 4. 2021 do 12.00 hod. na webových stránkách
školy /www.gjwprostejov.cz/ a též na informační tabuli ve vestibulu školy. Výsledky budou uvedeny anonymně
pod registračním číslem uchazeče (ID).
V pátek 30. 4. 2021 od 7.30 do 15.30 hod. a v pondělí 3. 5. 2021 od 7.30 do 16.30 hod. si může zákonný zástupce
nezletilého uchazeče, který je uvedený na přihlášce ke studiu, vyzvednout rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
v prostorách školního klubu školy.
5 Zápisový lístek
Uchazeč přijatý ke studiu je povinen potvrdit svůj úmysl studovat na naší škole odevzdáním zápisového
lístku. 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 v souladu s § 60g odst. 6 a 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, přijmout jiného uchazeče. Zápisový
lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních
služeb.
Prostějov 25. 1. 2021
Mgr. Michal Müller
ředitel školy

