Základní škola Frýdek-Místek
Československé armády 570, 738 01 Frýdek-Místek
ZÁKLADNÍ INFORMACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ DO 6. ROČNÍKU PRO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU
VÝUKOU INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A CIZÍCH JAZYKŮ

Obsah a forma výuky
Ve třídě s RVIkt je předmět Ikt v 6. – 9. ročníku vyučován 2h týdně, v moderně vybavených odborných
počítačových učebnách. Cílem předmětu je prohloubení teoretických i praktických znalostí žáků v ovládání
a v práci s výpočetní technikou (práce s programy Word, Excel, s počítačovými sítěmi, internetem, počítačovou
grafikou, tvorba webových stránek aj.) a schopnosti orientace ve světě informací. Do výuky je integrováno
psaní všemi deseti formou individuální výuky, realizované síťovým programem MOUNT BLUE.
Ve třídě s RVJ je v 6. – 9. ročníku vyučován vedle angličtiny volitelný cizí jazyk (francouzština, němčina
nebo ruština) 2h týdně. Aj se vyučuje 3h týdně a navíc je zařazena 1 hodina týdně v nepovinném předmětu
Obohacení Aj. Výuka probíhá v jazykové učebně a v jazykově vybavené počítačové učebně. Cílem rozšířené
výuky jazyků je prohloubit a upevnit základní jazykové znalosti žáků, zdokonalit komunikaci i praktické využití
jazyka. Osvojování cizích jazyků snižuje bariéry, pomáhá v dalším studiu i v budoucím pracovním uplatnění.
Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života a v kulturních tradicích jiných zemí, prohlubuje mezinárodní
porozumění a toleranci.
Informace k výběrovému řízení pro školní rok 2019/2020
Do třídy s RVIkt a do třídy s RVJ bude přijato 26 žáků. Při snížení počtu žáků bude možno stav opět doplnit.
Při výrazném zhoršení prospěchu a chování je možno žáka ze třídy s RVIkt a s RVJ přeřadit do jiné třídy.
Výběrové řízení se skládá ze znalostního písemného testu. Pro třídu s RVIkt je test z učiva matematiky I. stupně
ZŠ a z testování obecně studijních předpokladů. Pro třídu s RVJ je test z učiva českého jazyka a anglického
jazyka I. stupně ZŠ.
Termíny
Termín odevzdání přihlášek v písemné podobě na sekretariát školy:
do 15. 3. 2019 do 14.00 h
Termín konání výběrového řízení:
19. 3. 2019 ve 14.00 h
Sraz přihlášených v hale školy: 13.45 h
S sebou:
psaní potřeby (mobily ani kalkulačky nejsou povoleny)
Kritéria pro splnění podmínek výběrového řízení
1. Čitelně vyplněná přihláška podaná v termínu
2. Výsledky (hodnocení) znalostního písemného testu
3. Úspěchy v soutěžích viz přihláška
4. Kapacita třídy RVIkt a RVJ (naplněnost 26 žáků)
Přihlášky obdržíte na sekretariátě školy nebo je můžete stáhnout na www.osmicka.cz. Výsledky výběrového
řízení budou zveřejněny do dvou dnů od konání výběrového řízení (web školy, úřední deska). Rozhodnutí
ředitelky školy o zařazení žáka do 6. třídy s RVIkt nebo s RVJ bude vydáno od 26. 3. 2019 na sekretariátě školy,
případně na požádání zákonného zástupce dítěte zasláno poštou.

Ve Frýdku-Místku dne 4. 2. 2019

