
Žákům 5. tříd a jejich rodičům 

Milí páťáci, vážení rodiče, 

ve školním roce 2020 / 2021 opět plánujeme na II. stupni naší ZŠ otevření jedné 6. třídy se 
specializací  anglický jazyk / matematika. Tj.  polovina třídy se bude specializovat na 
angličtinu a druhá polovina na matematiku. Žáci této třídy budou mít v šestém ročníku o 1 
hodinu navíc ve své specializaci oproti běžné třídě (na úkor 1 hodiny českého jazyka). Ve 
vyšších ročnících  bude rozšířená výuka nahrazovat volitelné předměty, tj. navíc 2 hodiny ve 
své specializaci.  

Příklad časové dotace 6. ročník:  běžná třída  třída se specializací 

Český jazyk      5   4 

Anglický jazyk      3  4 (volba Aj) / 3 (volba Ma) 

Matematika      5  5 (volba Aj) / 6 (volba Ma)

    

Zájemci o studium ve specializované třídě vyplní přihlášku, která  je ke stažení na stránkách 
školy  ( www.zscelakovice.cz/dokumenty-a-formulare ) a odevzdají ji svému třídnímu učiteli : 

1. Prostřednictvím emailu (vytištěnou přihlášku je třeba vyplnit, podepsat a 
naskenovat) 

2. Osobním podáním na recepci školy (po – pá   8.00 – 12.00) 

nejpozději do 15.5.2020. 

Kritéria pro zařazení žáků do třídy se specializací jsou následující: 

1. Známka „výborný“ nebo „chvalitebný“ na závěrečném vysvědčení ze 4. ročníku a na 
pololetním vysvědčení z 5. ročníku z českého jazyka a anglického jazyka nebo 
matematiky (dle zvolené specializace) 

2. Doporučení třídního učitele. 
3. O přijetí rozhoduje nejlepší dosažené skóre, které je dáno součtem známek na 

vysvědčení z českého jazyka a zvoleného předmětu (Aj nebo Ma).  

Nejlepší skóre: 4 

Nejhorší skóre: 8 

V případě celkové prospěchové schody u vybraných předmětů Čj/Aj a Čj/Ma 
rozhoduje lepší známka ve vybrané specializaci. 
 
Př.   Prospěch žáka A:  Čj 2,2  Aj 2,1  (celkové skóre 7) 

 Prospěch žáka B:    Čj 1,2   Aj 2,2   (celkové skóre 7) – 
celkový prospěch obou žáků je shodný, ale žák A má lepší prospěch ve zvoleném oboru 
(Aj) 

 

http://www.zscelakovice.cz/dokumenty-a-formulare


➢ Minimální počet žáků pro otevření třídy se specializací Aj / Ma  je 22.  
➢ Maximální počet žáků ve třídě je 26. 
➢ Do třídy bude přijato max. 12 žáků se specializací Aj a max. 12 žáků se spec. Ma 

s nejlepšími studijními výsledky ze 4. a 5. třídy, kteří nepodali přihlášku na víceletá 
gymnázia.  

➢ Dvě místa zůstanou neobsazena a budou k dispozici pro neúspěšné zájemce o 
víceletá gymnázia, pokud jejich studijní prospěch bude lepší než u ostatních 
nepřijatých zájemců. V opačném případě bude třída doplněna o dva náhradníky, kteří 
by se umístili svým prospěchem na 25. a 26. místě. 
 
V případě jakýchkoli dotazů se obraťte písemně na zástupkyni II. stupně V. 
Michelčíkovou (michelcikova@zscelakovice.cz). 
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