
 Postupový klíč pro 2. kolo 

Do druhého kola postupují všichni žáci, kteří se neumístili v 1. kole na postupových 

místech a nebyli vyřazení z důvodu nesplnění jednoho z kritérií a všichni uchazeči 

o víceletá gymnázia, kteří písemně oznámí vedení školy nejpozději do 22.6.2020, 

že nenastupují či nebyli přijati na víceleté gymnázium a jejich zájem o studium 

ve třídě se specializací trvá. Písemné oznámení zasílejte emailem na adresu  

michelcikova@zscelakovice.cz . 

Při vyhodnocování výsledků 2. kola nastane jedna z níže uvedených variant (pro 

každou skupinu), dle které se bude postupovat. 

 

SKUPINA „ANGLICKÝ JAZYK“ 

▪ skupina bude doplněna na celkový počet 12 (3 volná místa) takto: 

 

Varianta A:  3 a více uchazečů o gymnázium se skóre 7 a nižší  

- 2 místa budou obsazena uchazeči o gymnázium, kteří podali přihlášku se 

specializací „anglický jazyk“ s nejnižším skóre – v případě shodného skóre 

rozhodne o postupu výsledek přijímacího testu z anglického jazyka dne 

25.6.2020; 

- poslední místo bude obsazeno jedním z uchazečů s ID  „113, 416, 417“; 

vzhledem ke shodnému skóre z prvního kola o postupu  rozhodne výsledek 

přijímacího testu z anglického  jazyka dne 25.6. 2020. 

 

Varianta B: 2 uchazeči o gymnázium se skóre 7 a nižší 

- 2 místa budou obsazena neúspěšnými uchazeči o gymnázium, kteří podali 

přihlášku se specializací „anglický jazyk“ ; 

- poslední místo bude obsazeno jedním z uchazečů s ID  „113, 416, 417“; 

vzhledem ke shodnému skóre z prvního kola o postupu rozhodne výsledek 

přijímacího testu z anglického  jazyka dne 25.6. 2020. 

 

Varianta C: 2 uchazeči o gymnázium  z toho 1 se skóre 8 

- 1 místo bude obsazeno uchazečem o gymnázium, který podal přihlášku se 

specializací „anglický jazyk“ se skóre 7 a nižší; 

- uchazeč o gymnázium se skóre 8 a  uchazeči s ID „113, 416, 417“ se shodným 

skóre absolvují přijímací test z anglického jazyka dne 25.6.2020; dva s nejlepším 

výsledkem obsadí zbylá dvě místa. 

 

Varianta D: 1 uchazeč o gymnázium se skóre 7 a nižší 
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- 1 místo bude obsazeno uchazečem o gymnázium, který podal přihlášku se 

specializací „anglický jazyk“; 

- 2 místa budou obsazena dvěma z uchazečů s ID  „113, 416, 417“; vzhledem ke 

shodnému skóre z prvního kola o postupu rozhodne výsledek přijímacího testu 

z anglického  jazyka dne 25.6. 2020. 

Varianta E: 1 uchazeč o gymnázium se skóre 8 

- uchazeč o gymnázium se skóre 8 a  uchazeči s ID „113, 416, 417“ se shodným 

skóre absolvují přijímací test z anglického jazyka dne 25.6.2020; tři s nejlepším 

výsledkem obsadí volná místa. 

 

Varianta F: žádný uchazeč o gymnázium 

- všechna 3 místa obsadí uchazeči s ID „113, 416, 417“; v tomto případě uchazeči 

přijímací test nevykonávají. 

 

Pozn.: Mezi uchazeči o gymnázium, kteří zároveň podali přihlášku do třídy se specializací 

(anglický jazyk),  je pouze jeden žák / žákyně se skóre 8. 

 

 

SKUPINA „MATEMATIKA“ 

▪ skupina bude doplněna na celkový počet 16 (1 volné místo) takto: 

 

Varianta A: 2 a více uchazečů o gymnázium se skóre 7 a nižší 

- 1 místo bude obsazeno uchazečem o gymnázium, který podal přihlášku se 

specializací „matematika“ s nejnižším skóre;  

- v případě shodného skóre o postupu rozhodne výsledek přijímacího testu 

z matematiky dne 25.6. 2020. 

 

Varianta B: 1 uchazeč o gymnázium se skóre 7 a nižší 

- 1 místo bude obsazeno uchazečem o gymnázium, který podal přihlášku se 

specializací „matematika“ se skóre 7 a nižší;   

 

Varianta C: žádný uchazeč o gymnázium 

- volné místo obsadí jeden z uchazečů z 1. kola s ID „323, 422“; o postupu 

rozhodne přijímací test z matematiky dne 25.6.2020. 

 



Pozn.: Mezi uchazeči o gymnázium, kteří zároveň podali přihlášku do třídy se specializací 

(matematika), není žádný žák se skóre 8. 

 

_____________________________________________________________________ 

Všichni žáci, kterých se bude týkat přijímací test 25.6.2020 budou vyrozuměni 

prostřednictvím iškoly a emailu 23.6.2020. 

Výsledky přijímacího řízení 2. kola a  konečné výsledky budou zveřejněny nejpozději 

29.6.2020 na webových stránkách naší školy. 

 

 

 


