Podmínky konání přijímacího řízení do primy
Cyrilometodějského gymnázia, základní školy
a mateřské školy v Prostějově
Na základě § 60, 61 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) stanovuji tyto podmínky pro konání
přijímacího řízení:
1. Cyrilometodějské gymnázium pro následující školní rok otvírá jednu třídu prvního
ročníku (primu) osmiletého studia studijního oboru 79‐41‐K/81 gymnázium, všeobecné
zaměření, s počtem žáků 30.
2. Vyplněnou přihlášku odevzdávají prostřednictvím svých zákonných zástupců žáci
pátých ročníků základní školy do 1. března 2017 na adresu gymnázia. K přihlášce je
možno přiložit:
a. potvrzení základní školy o výrazném výsledku v okresním či vyšším kole soutěží
typu olympiád (viz kritéria pro přijetí žáka na CMG, ZŠ a MŠ)
b. posudek školského poradenského zařízení o případném zdravotním znevýhodnění
uchazeče a doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky
c. potvrzení o rovnocennosti vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo doklad o
vzdělání opatřený doložkou, jedná‐li se o občana České republiky nebo cizince,
který studoval na zahraniční škole
d. doklad o povolení k trvalému nebo dlouhodobému povolení k pobytu v České
republice, popř. přiznání postavení uprchlíka, jedná‐li se o cizince.
Pokud žák nemá vážné zdravotní problémy, které by omezovaly jeho studium na
gymnáziu, není nutnou součástí přihlášky lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
ke studiu.
3. Žáci pátých ročníků základních škol, kteří v termínu odevzdají řádně vyplněnou
přihlášku, obdrží nejpozději 14 dní před konáním písemnou pozvánku k přijímacím
zkouškám, které jsou součástí přijímacího řízení.
4. Přijímací zkoušky se uskuteční v úterý 18. 4. 2017 (1. termín) a ve čtvrtek 20. 4. 2017
(2. termín) v budově Cyrilometodějského gymnázia, ZŠ a MŠ v Prostějově, Komenského
17, Prostějov. (1. náhradní termín 11. května 2017, 2. náhradní termín 12. května 2017)
5. V rámci přijímacího řízení jsou započítány (viz kritéria pro přijetí):
a. prospěch na ZŠ
b. výsledky přijímacích zkoušek (testů)
c. další doložené skutečnosti uvedené v bodě 2
Přijímací zkoušky se skládají z centrálně zadávaných testů společnosti CERMAT
z českého jazyka (60 minut) a matematiky (70 minut) a testu z všeobecného kulturně‐
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historického přehledu (15 minut). K testům je potřeba modře či černě píšící pero, příp.
poznámkový papír, k testu z matematiky rýsovací potřeby. Užívání kalkulačky a tabulek
není povoleno.
6. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny po zpracování testů společností
CERMAT na venkovní informační tabuli gymnázia a v elektronické podobě na webových
stránkách školy (titulní strana) – nejdříve 28. dubna 2017.
7. Vlastním přijetím je odevzdání zápisového lístku v kanceláři školy do 10 pracovních
dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení a podpis smlouvy o přijetí.
8. Nepřijatí účastníci přijímacího řízení budou do 5 pracovních dnů od zveřejnění
výsledků přijímacího řízení o výsledcích zkoušky vyrozuměni.
9. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí žáka ke studiu se podává do 3 pracovních dnů od
doručení rozhodnutí o nepřijetí u Cyrilometodějského gymnázia, základní školy a mateřské
školy v Prostějově, Komenského 17, Prostějov a rozhoduje o něm Krajský úřad v Olomouci.

10. Manipulační poplatek (poštovné aj.) účtovaný zákonnému zástupci přihlášeného žáka
činí 100 Kč. Poplatek je splatný formou složenky a student předloží potvrzení o jeho
zaplacení v den konání jednotného testu.
V ostatních záležitostech se přijímací řízení řídí platnými zákony a vyhláškami MŠMT České
republiky.
V Prostějově dne 2. 1. 2017
Mgr. Pavel Polcr, ředitel CMG, ZŠ a MŠ
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