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SMĚRNICE KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKA DO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU 

VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE KUŘIM, 

TYRŠOVA 1255, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ 

ORGANIZACE  

 
OBECNÁ USTANOVENÍ  

Na základě ustanovení č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 

v platném znění (dále jen školský zákon) vydává ředitelka školy jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice 

je součástí organizačního řádu školy.  

Ředitelka Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, stanovila níže uvedená 

kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí žáků do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka. 

Maximální počet žáků přijímaných do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka stanoví ředitelka základní školy. 

V následujícím školním roce plánujeme přijmout 24 žáků.  

 

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA  

Do třídy s rozšířenou výukou AJ se přijímají žáci na základě úspěšného splnění přijímacího testu z anglického jazyka, 

až do výše plánované kapacity. 

Stanovení pořadí 

1. Výsledky přijímacího testu z anglického jazyka. 

2. V případě shodného hodnocení testu z AJ bude rozhodovat průměr známek na vysvědčení z AJ za 4. třídu 

a první pololetí 5. třídy. 

3. V případě shodného výsledku obdrženého z bodů 1 a 2 bude brán v potaz celkový průměr vysvědčení ze 

4. třídy a první pololetí 5. třídy. 

Poznámky 

V případě, že v souladu se stanovenými kritérii nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky splňující daná 

kritéria, protože by došlo k překročení kapacity třídy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi žáky, 

které daná kritéria splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou 

registrační čísla, která byla přidělena žákům při podání žádosti o přijetí do třídy s rozšířenou výukou AJ.  

 

 

V Kuřimi dne 31.01.2022 
 

 

Mgr. Bc. Hana Kočevová  

ředitelka školy 


