Průvodce přijímacím řízením pro školní rok 2021/2022
na Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3
Přihláška
Termín pro podání přihlášky - do 1. 3. 2021.
Přihláška se podává buď osobně na sekretariátu školy, nebo se zašle doporučeně poštou.
Základní podmínky, které musí přihláška splňovat, aby byla přijata:
Uchazeč použije formulář přihlášky stanovený MŠMT ČR pro příslušný školní rok. Přihláška musí být
vytištěna oboustranně.
Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy
a obory vzdělání v tomtéž pořadí. (Pořadí škol na přihlášce určuje, kde se koná přijímací zkouška
v 1. a ve 2. termínu. Uchazeč proto nevyplňuje v přihlášce kolonku „Termín přijímací zkoušky“.)
Uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdá identické přihlášky ředitelům obou středních škol.
Obor:
79-41-K/81 Gymnázium vyplní uchazeč hlásící se z 5. třídy,
79-41-K/41 Gymnázium vyplní uchazeč hlásící se z 9. třídy nebo odpovídajícího ročníku nižšího stupně
víceletého gymnázia.
Potvrzení lékaře se nevyžaduje.
Na líci přihlášky (osobní údaje) musí být originály podpisů uchazeče i zákonného zástupce.
Na rubu přihlášky (prospěch) musí být vyplněné IZO ZŠ, razítko školy bez malého státního znaku
a podpis ředitele, případně jím pověřeného pracovníka (třídní učitel, výchovný poradce).
Přihlášky bez podpisů, razítka nebo okopírované nebudou přijaty.

Přijímací zkouška
Uchazeči o studium konají v rámci přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka
a literatury a z matematiky (JPZ). Přípravu zadání testů JPZ, jejich distribuci, zpracování a hodnocení
výsledků testů zajišťuje Centrum. Více informací o podobě, obsahu a náročnosti centrálně zadávaných
jednotných testů se můžete dozvědět na internetových stránkách www.cermat.cz .
JPZ se koná v termínech:
čtyřleté studium (79-41-K/41 Gymnázium) - 1. kolo: 1. termín – 12. 4. 2021, 2. termín – 13. 4. 2021;
(79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou)
osmileté studium (79-41-K/81 Gymnázium) - 1. kolo: 1. termín – 14. 4. 2021, 2. termín – 15. 4. 2021.
Uchazeči o osmileté studium vykonají ve stejný den také školní přijímací zkoušku z anglického jazyka.
Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury a z matematiky budou rozeslány
uchazečům na konci března.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy (www.gjwprostejov.cz)
a též na informační tabuli ve vestibulu školy ve čtvrtek 29. 4. 2021 do 12.00 hod. Výsledky budou
uvedeny anonymně pod registračním číslem uchazeče (ID). Od tohoto data začíná běžet lhůta pro
odevzdání zápisového lístku.
O pořadí přijímaných žáků bude rozhodovat dosažený počet bodů podle kritérií stanovených školou.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si může zákonný zástupce nezletilého uchazeče vyzvednout 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. ve školním klubu GJW
v přízemí školy. (Pouze zákonný zástupce uvedený na přihlášce - nutný občanský průkaz!)
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána doporučeně dne 4. 5. 2021. 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.
Přijímací zkouška je součástí správního řízení ve věci přijímání žáků ke studiu na Gymnáziu Jiřího
Wolkera, Prostějov, Kollárova 3. V průběhu správního řízení může účastník řízení a jeho zástupce
v souladu s § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Nahlížet do spisu je možné v pátek 30. dubna
od 8.00 do 15.30 hod.
Odvolání proti rozhodnutí
Po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě
3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele střední školy
k Odboru školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje. (Podává se tedy na adresu:
Gymnázium Jiřího Wolkera, Kollárova 3, 796 01 Prostějov.)

Zápisový lístek
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole. V ostatních
případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad
příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.
Uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdá zápisový lístek na GJW do 10 pracovních dnů od oznámení
rozhodnutí o přijetí (v případě podání k poštovní přepravě je nutné, aby zápisový lístek byl 10. den
předán k přepravě provozovateli poštovních služeb). Za den oznámení se považuje den zveřejnění
seznamu přijatých uchazečů, tj. 29. 4. 2021. Zápisový lístek musí být podepsán uchazečem i zákonným
zástupcem.
V případě, že uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, a poté byl přijat na GJW na základě
odvolání proti nepřijetí, může stáhnout zápisový lístek z původní školy a odevzdat jej na GJW (tento
postup odpovídá platné legislativě).
V případě, že uchazeč již odevzdal zápisový lístek na GJW, a poté byl přijat na jinou školu na základě
odvolání proti nepřijetí, může stáhnout zápisový lístek z GJW a odevzdat jej na jiné škole. Zápisový
lístek mu bude vydán na základě písemné žádosti a po předložení rozhodnutí o přijetí na základě
odvolání na jinou školu. V ostatních případech není možné zápisový lístek stáhnout (tento postup
odpovídá platné legislativě).
Pokud nebude zápisový lístek škole odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají účinky rozhodnutí o přijetí
a uchazeč se žákem školy nestává.
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