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Informace k výběrovému řízení do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky 

a přírodovědných předmětů pro školní rok 2023–2024 

 

Termín zkoušky: 12. 4. 2023 8,00 hod, žáci se dostaví v 7,50 hod do školní jídelny školy. 

Náhradní termín: 14. 4. 2023 (V případě, že zákonný zástupce omluví žáka ze závažných důvodů.) 

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. 

 

Váha jednotlivých kritérií: 

1. písemný test z matematiky ........................................................... 45 % 
2. písemný test ze všeobecných studijních předpokladů ................. 40 % 
3. prospěch ........................................................................................ 15 % 

 

Maximální počet přijatých žáků je 15. 

O přijetí – nepřijetí uchazeče rozhoduje ředitel školy. Uchazeči budou při výběrovém řízení vystupovat 
pod přidělenými čísly. Výsledky budou zveřejněny pod přidělenými evidenčními čísly dne 19. 4. 2023 
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 19. 5. 2023, 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 26. 1. 2023  

  

  

  Mgr. Rudolf Prušák 

  ředitel školy 


