
       7:30 – 7:40 hod. prezence 

      7:40 – 7:50 hod. zahájení 

      7:50 – 8:25 hod. matematika 1 - učivo 5. ročníku 

      8:35 – 9:10 hod. matematika 2 - zajímavé úlohy (Klokan, Pythagoriáda,…) 

      9:25 – 10:10 hod. test znalostí a předpokladů (obdoba IQ testů) 

 

       7:45 – 7:55 hod. prezence 

      7:55 – 8:05 hod. zahájení 

      8:05 – 8:40 hod. matematika 1 - učivo 5. ročníku 

      8:50 – 9:25 hod. matematika 2 - zajímavé úlohy (Klokan, Pythagoriáda,…) 

      9:40 – 10:25 hod. test znalostí a předpokladů (obdoba IQ testů) 

 

       8:00 – 8:10 hod. prezence 

      8:10 – 8:20 hod. zahájení 

      8:20 – 8:55 hod. matematika 1 - učivo 5. ročníku 

      9:05 – 9:40 hod. matematika 2 - zajímavé úlohy (Klokan, Pythagoriáda,…) 

      9:55 – 10:40 hod. test znalostí a předpokladů (obdoba IQ testů) 

 

 

Informace k přijímacímu řízení do 6. tříd s rozšířenou výukou matematiky 
a přírodovědných předmětů, úterý 2. 6. 2020 

 

Časový harmonogram 1. skupina  – učebna fyziky 

   

 

 

 

 

  

 

Časový harmonogram 2. skupina  – učebna biologie 

   

 

 

 

 

 

 

Časový harmonogram 3. skupina – učebna matematiky 

   

 

 

 

 

 

 

Doneste si: psací a rýsovací potřeby, svačinu. 

Do celkového hodnocení se započítává také průměr známek z 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 

5. ročníku. 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději ve čtvrtek 4. 6. 2020 14:00 hod.  

na webových stránkách školy a úřední desce u vstupu do budovy školy. 

Rozhodnutí o nepřijetí žáka Vám bude doručeno poštou. 



 

 

 

Hygienické pokyny pro přijímací řízení: 

• Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

• Při vstupu do budovy školy, odevzdá žák vyplněné čestné prohlášení, viz příloha č. 1. 

• Žáci budou mít před vstupem do školy zakrytý nos a ústa ochrannými prostředky (rouška, ústenka 
apod.). 

• Před vstupem do školy a o přestávkách budou žáci dodržovat mezi sebou dvoumetrové odstupy.  

• Neprodleně po příchodu do školy, musí každý použít dezinfekci na ruce, která bude k dispozici 
u vchodu.  

• Žáci budou mít přesně určené prostory, ve kterých se mohou pohybovat.  

• Ve třídách budou žáci sedět po jednom v lavici tak, aby byl mezi nimi zachován odstup 2 metry. 

• Během pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud bude zachován 
rozestup 2 metry. Pokud dojde k bližšímu kontaktu, musí žáci a vyučující nosit roušku i ve třídě.   

• Žáci si po přestávce, použití toalety vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. Je doporučeno 
i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

 

                    
 
               Mgr. Martin Franek 
                        ředitel školy 

 


