Informace k přestupu do 6. ročníku
V 6. ročníku naší školy budete moci využít nabídky dvou alternativ školního vzdělávacího
programu – nabízíme běžné třídy a třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků.

Specifikace běžných tříd a tříd s rozšířenou výukou jazyků
Základní rozdíl je v počtu vyučovacích hodin cizího jazyka.
Běžné třídy mají v 6. ročníku 3 hodiny anglického jazyka, od 7. ročníku přibývají, obdobně
jako na jiných školách a dle pravidel daných MŠMT 2 vyučovací hodiny druhého cizího jazyka.
Žáci mají možnost volby mezi němčinou a ruštinou.
Třídy s rozšířenou výukou jazyků mají od 6. ročníku 3 vyučovací hodiny angličtiny a 3
vyučovací hodiny druhého cizího jazyka. Žáci mají možnost volby mezi němčinou a
francouzštinou. Při přestupu do tříd s rozšířenou výukou jazyků se předpokládá dobrý prospěch
ve všech předmětech a studijní předpoklady. Zájemci o přestup do tříd s rozšířenou výukou
jazyků budou vybíráni na základě stanovených kritérií - písemného testu z anglického jazyka
(obtížnost na úrovni výuky 5. ročníku ZŠ) a prospěchu ve 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5.
ročníku - viz kritéria pro přestup.

Termín konání vstupních testů pro nový školní rok 2021 / 2022:
úterý 4. května 2021
dopoledne během vyučování pro žáky naší školy
v 16:00 hodin pro žáky ostatních škol

Kritéria pro přestup do tříd s rozšířenou výukou jazyků – 5. ročník

Test z anglického jazyka
Gramatika

max. 75 bodů

Poslech

max. 15 bodů

__________________________________________
Celkem

max. 90 bodů

Prospěch
Hodnotí se známky z hlavních předmětů na výročním vysvědčení 4. ročníku a pololetním
vysvědčení 5. ročníku.
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Max. možný součet bodů na jednom vysvědčení je 55, součet hodnocení obou vysvědčení je
110 bodů.

Celkový možný maximální součet bodů je 200 bodů.
Zájemci budou přijímáni v pořadí dle počtu dosažených bodů do zaplnění jazykových tříd.
Předpokládaný maximální počet žáků v jedné jazykové třídě je 24.

Informace ke vstupním testům z angličtiny
Slovní zásoba
Rodina
Opaky
Denní program
Zvířata
Dům
Koníčky
Základní státy
Školní předměty
Školní pomůcky
Město
Základní slovesa

Gramatika
Be, have got, can
Present simple + continuous
Číslovky
Dny v týdnu
There is
Místní předložky
Čas
Přivlastňovací zájmena
Tázací slova (who, whose, which….)
Množné číslo
This, that, these, those

Typy cvičení, které se v testu mohou objevit:
-poslech (výběr z více možností/obrázků), na úrovni FLYERS
-napiš krátkou odpověď (Do you like English? Yes, …...)
-hádanky
-This is a room, there is a fridge = kitchen
-This is a subject, you play football = P.E.
-She is your father´s sister = aunt
-které slovo sem nepatří (spider - guinea pig – hamster – sofa)
-odpověz na otázky
-Where are you from?
-What´s your favourite animal?
-How old is your mother?
-What are you doing now?
-doplň chybějící slovo
-What……..do you get up?
- Tom is twelve……..old.
- How ……is this book? It is five Euros.
--přiřaď otázku a odpověď
- přelož (ve škole, její teta, pět dětí, v pátek, tamten hloupý kluk….)
- přečti si článek a odpověz na otázky
- do textu doplň slova z nabídky v rámečku (2-5 slov navíc)
- na základě přečteného textu rozhodni, zda je věta pravdivá nebo ne (true/false sentences)

V Táboře dne 26. 10. 2020

Mgr. Petr Zamrzla, ředitel školy

