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Vážení rodiče žáků budoucích šestých tříd,
chtěli bychom Vás tímto dopisem informovat o možnostech dalšího vzdělávání Vašich
dětí na naší škole. Přestože jsme velká škola, každý žák zde má své místo a je o něj individuálně pečováno. Vážíme si všech dětí, které k nám chodí. Děláme vše pro to, aby se jim ve
škole líbilo a mnohému se naučily. Pro školní rok 2021 / 2022 počítáme v šestém ročníku se
čtyřmi paralelními třídami, z toho s jednou matematickou. V obou typech tříd (přírodovědné
– běžné i matematické) jsou žáci připravováni pro úspěšný přechod na různé druhy středních škol a na úspěšné pokračování ve studiu. Žáci si tedy mohou zvolit pokračování v základním vzdělávání podle jednoho ze dvou učebních plánů.
V přírodovědné, tzn. běžné třídě, získají žáci nezbytné znalosti a dovednosti ve
všech vzdělávacích oblastech. Vyučovací předměty mají přiměřenou časovou dotaci. Vyšší
podpora je věnována českému jazyku a matematice, dále přírodovědným předmětům i rozvoji zručnosti při hodinách praktických činností.
Příležitostí pro žáky, kteří se chtějí více věnovat učení a hlouběji proniknout do některých předmětů, je vzdělávání s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných
předmětů (fyziky a chemie) ve třídě matematické. Uvedené předměty mají vyšší časovou
dotaci, rozsah i hloubka osvojovaného učiva kladou na žáky zvýšené studijní nároky i vyšší
časové nároky na domácí přípravu.
V obou typech tříd je zařazena nadstandardně rozšířená výuka informatiky, po
jedné hodině v každém ročníku. Volitelné předměty v 6. ročníku budeme organizovat v září
2021. Od 7. ročníku si žáci osvojují vedle angličtiny další cizí jazyk, v současnosti nabízíme
němčinu nebo ruštinu.
Vyplněné přihlášky přijímáme do pátku 2. dubna 2021. K přihlášce do matematické třídy, prosím, přiložte prostou kopii pololetního vysvědčení ze 4. a 5. třídy.
Výběr žáků do třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů se uskuteční podle pololetního hodnocení v 4. a 5. třídě (matematika, přírodověda) a na základě výsledků testů SCIO z matematiky a obecných studijních předpokladů. Testy budou uchazeči řešit on-line během dubna/května v naší škole podle aktuálních
hygienických podmínek. Testování hradí škola.
Zařazení žáků do shora uvedených tříd proběhne během června. Žáci, kteří nebudou
zařazeni do matematické třídy, mohou pokračovat v základním vzdělávání na naší škole ve
třídě přírodovědné - běžné.
Přestup všech žáků vyřídí zákonný zástupce žáka na domluvené individuální schůzce v naší škole, případně korespondenčně, během května a června.
Podrobnější informace najdete na webu školy. Pokud budete mít jakékoliv dotazy,
kontaktujte nás, rádi Vám vše vysvětlíme. Děkujeme za Váš zájem.
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