Od 1. září 2020 bude na ZŠ T. G. Masaryka Náchod opět otevřena jedna třída
1. ročníku a jedna 6. ročníku s rozšířenou výukou cizích jazyků. Rozšíření se
promítne v posílení hodin anglického jazyka z tří na čtyři hodiny týdně
(konverzace) v 6. ročníku a jednou hodinou v 1. ročníku.

Maximální počet přijímaných žáků do 1. ročníku: 24 žáků (bez přijímacího řízení)
Maximální počet žáků přijímaných do 6. ročníku: 25 žáků

Žáci 1. ročníku se zaměřují na jazykovou podobu anglického jazyka, správnou
výslovnost a budování vhodné slovní zásoby.
Časová dotace je 1 hod AJ/týdně.

Žáci 6. ročníku se zaměřují na rozšíření konverzačních schopností, rozvoj
slovní zásoby a zapojují se do projektů (Erasmus,….) včetně aktivní
komunikace se školami v zahraničí (Polsko, Německo). Výuka je realizována
podle učebnic Happy House, Headway.
Časová dotace je 4 hod AJ / týdně.

Žákům bude poskytnuta rozšířená příprava na přijímací řízení na střední
školy v devátém ročníku.
Nadstavba – specializovaná výuka – je účast na mezinárodních projektech,
spolupráce se zahraničními školami.
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Přihláška k přijímacím zkouškám do třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků
(Vyplněnou přihlášku nutno odevzdat v kanceláři základní školy nebo zaslat
mailem: ……..nejpozději 14. 4. 2020)

jméno žáka…………………………………………

datum narození………………….………….

bydliště……………………………….……………..

telefonní kontakt…………..……………….

současná škola……………………………………………………………………………………..……………

třída ………………………………………………

průměrný prospěch v 1. pololetí 5. třídy …………………………………………………………….

Známky – jednotlivé předměty:
Český jazyk

…………………..……………………….………………

Matematika

…………………. .………………………………………

Anglický jazyk

…………………………………………………………….

Vlastivěda

…………………..……………………………………….

Přírodověda

…………………...………………………………………

Dne………………………………………….

……………………………………………………...
podpis zákonného zástupce

Přijímací řízení
Ve čtvrtek 15. 5. 2020 se bude v Základní škole T. G. Masaryka konat
přijímací zkouška do budoucí 6. třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků
formou jednoduché konverzace.

Sraz všech účastníků přijímacího řízení bude v 8,30 hod ve vestibulu
základní školy.

