3. Základní škola Holešov
769 01 Holešov, Družby 329
IČO:70841471,573 503 140, e-mail kancelar@3zshol.cz, www.3zshol.cz

KRITÉRIA PŘIJETÍ
Do 6. třídy s rozšířenou výukou jazyka anglického přijímáme žáky, kteří ve školním roce
2021/2022 ukončí 5. ročník ZŠ.
Všichni uchazeči budou konat přijímací zkoušku formou testu – v pátek 13. května 2022.
Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:
a) prospěchu v 1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku ZŠ (z předmětů
český jazyk a literatura, anglický jazyk, matematika, přírodověda, vlastivěda) –
maximum 30 bodů
Z maxima 30 bodů se budou odečítat body následovně:
-

1 bod za každou známku 2
2 body za každou známku 3

Žádný z předmětů na vysvědčení v 1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku ZŠ
nesmí být hodnocen známkou horší než 3 (dobrý). Žáci, kteří nesplní tuto podmínku,
nemohou být do třídy s rozšířenou výukou jazyka anglického přijati.
b) výsledku přijímací zkoušky ve formě testu z jazyka anglického – maximum 70
bodů
Test z jazyka anglického se bude skládat ze čtyř částí:
- písemný test z gramatiky
- poslech s porozuměním
- čtení s porozuměním
- krátké písemné vyprávění na téma Já a moje rodina
Test bude zahrnovat znalosti základního učiva v tomto rozsahu:
- slovesa být, mít, moci/umět, mít rád (like)
- přítomný čas prostý (otázka, kladná věta, záporná věta, krátké odpovědi)
- předložky, zájmena osobní a přivlastňovací
- slovní zásoba dle výstupů RVP ZV 1. stupně
Je možné získat maximálně 100 bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek
přijímací zkoušky.
Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Přijato bude
prvních 26 žáků v pořadí a další 2 žáci na odvolání. Celkový počet žáků ve třídě bude 28.
Řádně vyplněné přihlášky doručte do kanceláře školy nejpozději do 6. 5. 2022 jedním
z těchto způsobů:
a) do datové schránky školy (ID datové schránky: k57qfit)
b) poštou – doporučeným dopisem na adresu školy
c) osobně v kanceláři školy denně od 7.30 – do 15.00 hodin
Mgr. Ivo Junášek
ředitel školy

