
PŘIJÍMÁNÍ a zařazování žáků do tříd v 6. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
 
Třída 6.A s rozšířenou výukou cizích jazyků (RVJ) 
 plánovaný počet žáků ve třídě: 30 
 s testováním 

TERMÍN přihlášek k testování: do 20. 5. 2021 15:00   přihláška bude zveřejněna později 
TERMÍN testování: 21. 5. 2021 

 
Třída 6.B s rozšířenou výukou praktických dovedností (RPD) 
 plánovaný počet žáků ve třídě: 30 
 bez testování 
 TERMÍN PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ: dle zbývající kapacity od 27. 5. 2021 
 

Volná kapacita nově přijímaných žáků do obou tříd 6. ročníku celkem: 15 

 
Pořadí přijímání (kritéria) 

1. do RVJ dle výsledku testů 
2. žáci 6.ZŠ 
3. trvalé bydliště ve školském obvodu ZŠ Kolín V., Ovčárecká 374, tzn. jedná se o „spádovou školu“ 
4. děti z ostatních školních obvodů 

 
V případě nadlimitního počtu zájemců a nemožnosti rozhodnutí podle předchozích kritérií, bude rozhodnuto 
veřejným losováním. 

 
Postup k přijímání do RVJ  

 
krok 1: podání přihlášky k testování žáků 
 
krok 2: TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 

POZOR, testování není žádostí o přijetí. Bude vytvořen pořadník dle výsledků a do kapacity 30 žáků ve třídě budou 
žáci přijati do třídy 6.A (s RVJ). Ostatní žáci, které nebude možné kapacitně zařadit do RVJ, budou automaticky 
zařazeni do třídy 6.B (s RPD). V případě uvolnění místa bude toto místo dle pořadníku nabídnuto. Přednost do třídy 
6.B (s RPD) mají žáci již zapsaní a studující na naší škole. 

 
krok 3:  tvorba a zveřejnění pořadníku na základě výsledků 
 
krok 4: v případě žáků, kteří nejsou žáky naší školy, rodiče podávají žádost o přijetí do 6. ročníku; škola Vás bude předem 
informovat 
 
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ – POŽADAVKY 

• přijímací řízení se skládá z testu z českého jazyka, studijních předpokladů, písemného testu z anglického jazyka 
(slovní zásoba, gramatické jevy), z pohovoru s vyučujícím cizího jazyka (komunikační dovednosti, čtení a diskuze o 
přečteném textu) 

• dále je zohledněno poslední vysvědčení 
• jednotlivé části jsou obodovány a výsledný součet určuje pořadí 

přineste si s sebou: psací potřeby, poslední vysvědčení 

Podmínkou pro zařazení do programu s rozšířenou výukou jazyků je získání minimálně 70 % z celkového počtu bodů. 

Pokud uchazeč získá méně než 70 % z celkového počtu bodů, nebude zařazen do výsledného seznamu úspěšných 

uchazečů. V tomto seznamu pak o přijetí rozhoduje konečné pořadí úspěšných uchazečů, sestavené na základě bodového 
ohodnocení všech částí přijímacího řízení.  

 
PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO RVJ 
 
Přijímací řízení se týká všech žáků, kteří mají zájem absolvovat program rozšířené výuky jazyků (RVJ). 
 
Přijímací řízení se skládá z testu z českého jazyka, studijních předpokladů, písemného testu z anglického jazyka (slovní 
zásoba, gramatické jevy), z pohovoru s vyučujícím cizího jazyka (komunikační dovednosti čtení a diskuze o přečteném 
textu), dále je zohledněno poslední vysvědčení. Celkové výsledky a pořadí jsou poté zveřejněny na nástěnce školy a webové 
stránce školy. Výsledky žáků jsou zveřejněny pod přidělenými čísly, která dostanou zákonní zástupci žáků před konáním 



přijímacího řízení. 
 
Počet dětí přijímaných do programu RVJ může být omezen plněním legislativních nařízení, efektivním ekonomickým řízením 
školy a aktuálním stavem naplněnosti již stávajících, popř. nově zřízených tříd/skupin.  
 
Přeřazení neprospívajícího nebo špatně prospívajícího žáka ze třídy/skupiny s RVJ do třídy/skupiny bez RVJ je možné na 
žádost zákonného zástupce žáka nebo na návrh vyučujících (se souhlasem zákonného zástupce žáka). 


