
Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 

Přestup žáků do 6. ročníku školního roku 2020 / 2021 

 

vzhledem k mimořádným opatřením vlády a uzavření škol bude způsob přestupu žáků 
do 6. ročníku naší školy v letošním roce upraven. 

Ve školní roce 2020 / 2021 bude škola otevírat v 6. ročníku celkem 4 třídy: 
- 2 třídy s rozšířenou výukou jazyků - VI.A a VI.B, předpokládaný počet žáků v jedné  
   třídě je 24 
- 2 třídy běžné - VI.C a VI.D 
 

Stávající žáci 5. ročníku naší školy: 
- informace budou zaslány elektronicky školním komunikačním systémem EduPage. 
Současně bude zaslána jednoduchá přihláška, na které zákonní zástupci vyznačí 
zájem o třídy s rozšířenou výukou jazyků nebo třídy běžné a případně výběr 2. cizího 
jazyka. V případě třídy s rozšířenou výukou jazyků obdrží zákonní zástupci registrační 
číslo. 
 

Zájemci o přestup do 6. ročníku naší školy z řad žáků jiných škol: 
- musí vyplnit přihlášku. Přihláška je ke stažení na webu školy, tiskopis je k dispozici i 
v kanceláři školy. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutné doručit na adresu školy 
některým z těchto způsobů: 

1) prostřednictvím vlastní datové schránky  - ID školy: byxmib7 
2) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo oskenovanou 

s normálním podpisem  - zshusovata@seznam.cz  
3) v papírové podobě klasickou poštou (rozhodující je termín doručení, počítejte 

s možnou prodlevou pošty) 
4) osobním podáním ve škole v úředních hodinách denně od 8,00 do 12,00 hod 
5) vhozením do schránky na dopisy v hlavním vchodu školy – 1. budova ZŠ. 

V přihlášce je nutné vyplnit kromě základních údajů i zájem o třídu s rozšířenou 
výukou jazyků nebo třídu běžnou, v případě třídy s rozšířenou výukou jazyků i zájem 
o nabízený 2. cizí jazyk. 

V případě zájmu o zařazení do třídy s rozšířenou výukou jazyků je nutné k přihlášce 
přiložit kopii závěrečného vysvědčení ze 4. ročníku a pololetního vysvědčení z 5. 
ročníku. Kopie nemusí být úředně ověřená, při podání v papírové podobě stačí 
klasická kopie z kopírky, při elektronickém zaslání oskenované vysvědčení, popř. i 
kvalitní a čitelná fotokopie pořízená fotoaparátem. 

Všichni zájemci budou po obdržení přihlášky kontaktováni, zájemci o třídy 
s rozšířenou výukou jazyků obdrží registrační číslo. 

 

Termín doručení přihlášky je čtvrtek 30. 4. 2020. 
 



Třídy s rozšířenou výukou jazyků 
 
- v letošním roce se nebudou konat přijímací testy z anglického jazyka 
- jediným hodnotícím kritériem pro přestup do tříd s rozšířenou výukou jazyků bude 
prospěch. 

 

Hodnotit se budou známky z hlavních předmětů na závěrečném vysvědčení 4. 
ročníku a pololetním vysvědčení 5. ročníku:  

 

 

 

 

Max. možný součet bodů na jednom vysvědčení je 55, součet hodnocení obou 
vysvědčení je 110 bodů. 

Bodování je jednotné. Stávající žáci ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570 nejsou proti 
žákům z jiných škol nijak bodově zvýhodněni. 

 

Oznámení o přijetí 
 
Seznam registračních čísel žáků přijatých do tříd s rozšířenou výukou jazyků bude 
zveřejněn na webu školy a na úřední desce v hlavním vchodu do budovy dne 7. 5. 
2020. Následně obdrží zákonní zástupci žáků z jiných škol rozhodnutí o přijetí. 
 
Zákonní zástupci žáků jiných škol, kteří se přihlásí do běžných tříd, obdrží rozhodnutí 
o přijetí rovnou. 
 
Žáci ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570 budou do běžných tříd přihlášeni automaticky. 

 

 

 

V Táboře dne 3. 4. 2020   Mgr. Petr Zamrzla, ředitel školy 

známka Čj, Aj, M Vl, Př 
1 15 5 
2 10 2 
3 5 0 


