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Informace k výběrovému řízení do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky
a přírodovědných předmětů pro školní rok 2021–2022
Přijímací řízení proběhne za přísných hygienických opatření. Všichni uchazeči se musí otestovat nebo
předložit doklad o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní (doklad vystaví
kmenová škola). Všichni uchazeči musí mít zakryté dýchací cesty alespoň chirurgickou rouškou. Uchazeči
budou rozděleni do dvou skupin.
Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:
a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC
antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny
poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a
od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů
o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Termín zkoušky: 28. 4. 2021 v 8:00 hod., uchazeči se dostaví v 7:50 hod. do školní jídelny.
8:00 – 8:20

Testování AG testy. Uchazeči, kteří již byli testovaní a předloží doklad o negativním
výsledku, se testovat nebudou a mohou přijít v 8:20.

8:30 – 9:30

přijímací zkoušky z matematiky

9:45 – 10:30

přijímací zkoušky ze všeobecných studijních předpokladů

Potřebné pomůcky
Povoleny jsou jenom psací a rýsovací pomůcky.
Uchazeči budou přijímáni na základě výběrového řízení podle výsledků testu z matematiky a testu
všeobecných studijních předpokladů. Bude též přihlédnuto k hodnocení prospěchu v 1. pololetí
5. ročníku (M, Čj a chování). Z tohoto důvodu si uchazeči z jiných škol donesou k přijímacímu řízení kopii
vysvědčení či výpisu k nahlédnutí.
Hodnocení:
1. písemný test z matematiky ........................................................... 45 %
2. písemný test ze všeobecných studijních předpokladů ................. 40 %
3. prospěch ........................................................................................ 15 %
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Maximální počet přijatých žáků je 20.
O přijetí – nepřijetí uchazeče rozhoduje ředitel školy. Uchazeči budou při výběrovém řízení vystupovat
pod přidělenými čísly. Výsledky budou zveřejněny pod přidělenými evidenčními čísly dne 3. 5. 2021
u hlavního vchodu školy a na webových stránkách školy.
Informace o výsledcích přijímacího řízení nebudou poskytovány telefonicky. Zákonní zástupci uchazeče
mají možnost oslovit zástupce pro II. stupeň, který s nimi po domluvě provede rozbor výběrového řízení.
Zákonní zástupci přijatých žáků sdělí řediteli školy do 21. 5. 2021, zda žák do třídy nastoupí.
Pokud se některý z přijatých žáků odhlásí, může být na jeho místo zařazen žák z nižšího postupového
místa. Proti výsledkům se nelze odvolat. U uchazečů z jiných škol nepřijetí do třídy s rozšířenou výukou
matematiky nezakládá nárok na zařazení do běžné třídy naší školy.

Ve Strakonicích 12. 4. 2021

Mgr. Rudolf Prušák
ředitel školy

