Kritéria umožňující zařazení žáka 6. třídy
do volitelných předmětů zajišťujících
rozšířenou výuku matematiky v 6. až 9. ročníku
V přijímacím řízení může uchazeč získat:
Test z matematiky
Známky z pololetí 5. třídy (MA, ČJ)- (nutno doložit výpisem z vysvědčení- stačí kopie)
za každou „2“ z těchto předmětů se bude odečítat 1 bod
za každou „3“ z těchto předmětů se budou odečítat 2 body
za každou „4“ z těchto předmětů se budou odečítat 3 body
1.–3. místo v okresním kole MO nebo Pythagoriády
za 1. místo 3 body
za 2. místo 2 body
za 3. místo 1 body
Celkový počet

30 bodů
6 bodů

6 bodů

42 bodů

Termín přijímací zkoušky pro školní rok 2018/2019 je 9. květen 2018 od 15 hodin.
Přihlášky do 3. května 2017. Pořadí přijatých uchazečů bude určeno podle celkového dosaženého počtu
bodů.
V případě rovnosti celkového počtu bodů se rozhodne podle dalších kritérií v tomto pořadí:
1. při rovnosti celkového počtu bodů má přednost žák, který dosáhl vyššího počtu bodů v přijímacím
testu
2. při rovnosti podle předchozího kritéria má přednost žák, který dosáhl lepšího průměru ze všech
známek za 1. pololetí 5. ročníku
3. při rovnosti podle předchozích kritérií má přednost žák, který dosáhl lepšího umístění v některé ze
započítávaných soutěží
Pro započtení bodů za 1. pololetí 5. ročníku je třeba předložit vysvědčení nebo jeho kopii, případně výpis
z vysvědčení.
Pro započtení bodů za umístění v soutěžích je třeba předložit potvrzení školy, ze které žák přichází.
Výsledky dosažené u přijímacího řízení nemohou být sdělovány telefonicky. Informativní výsledky budou
zveřejněny pod registračními čísly v budově ZŠ J. A. Komenského, ul. Újezd 990, Kyjov a na webových
stránkách školy.
Žák, který neuspěje u přijímacích zkoušek je automaticky zařazen do třídy bez rozšířené výuky.
Rozhodnutí o přijetí (v případě žáků přicházejících z jiných škol) si zákonný zástupce převezme osobně
v den konání přijímací zkoušky při registraci.
Náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky stanoví ředitel školy pouze žákům, kteří se pro vážné
zdravotní důvody nemohli k přijímací zkoušce v určeném termínu dostavit a kteří svou neúčast nahlásili před
konáním zkoušky a kteří se nejpozději do tří dnů po ní řádně omluví a doloží lékařskou zprávu.

Kritéria umožňující zařazení žáka 6. třídy
do volitelných předmětů zajišťujících
rozšířenou výuku AJ a NJ v 6. až 9. ročníku
V přijímacím řízení může uchazeč získat:
Test z anglického jazyka
Známky z 1. pololetí 5. třídy (AJ, ČJ)- (nutno doložit výpisem z vysvědčení- stačí kopie)
za každou „2“ z těchto předmětů se bude odečítat 1 bod
za každou „3“ z těchto předmětů se budou odečítat 2 body
za každou „4“ z těchto předmětů se budou odečítat 3 body

30. bodů
6 bodů

Termín přijímací zkoušky pro školní rok 2018/2019 je 10. květen 2018 od 15 hodin.
Přihlášky do 3. května 2018. Pořadí přijatých uchazečů bude určeno podle celkového dosaženého počtu
bodů.
V případě rovnosti celkového počtu bodů se rozhodne podle dalších kritérií v tomto pořadí:
1. při rovnosti celkového počtu bodů má přednost žák, který dosáhl vyššího počtu bodů v přijímacím
testu
2. při rovnosti podle předchozího kritéria má přednost žák, který dosáhl lepšího průměru ze všech
známek za 1. pololetí 5. ročníku
Pro započtení bodů za 1. pololetí 5. ročníku je třeba předložit vysvědčení nebo jeho kopii, případně výpis
z vysvědčení.
Výsledky dosažené u přijímacího řízení nemohou být sdělovány telefonicky. Informativní výsledky budou
zveřejněny pod registračními čísly v budově ZŠ J. A. Komenského, ul. Újezd 990, Kyjov a na webových
stránkách školy.
Žák, který neuspěje u přijímacích zkoušek je automaticky zařazen do třídy bez rozšířené výuky.
Rozhodnutí o přijetí (v případě žáků přicházejících z jiných škol) si zákonný zástupce převezme osobně
v den konání přijímací zkoušky při registraci.
Náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky stanoví ředitel školy pouze žákům, kteří se pro vážné
zdravotní důvody nemohli k přijímací zkoušce v určeném termínu dostavit a kteří svou neúčast nahlásili před
konáním zkoušky a kteří se nejpozději do tří dnů po ní řádně omluví a doloží lékařskou zprávu.

