
 
 

 

Základní škola Boskovice, okres Blansko, nám. 9. května 8, 680 01 Boskovice 

 

Vážení rodiče žáků 5. tříd,  

      nabízíme Vašemu dítěti možnost nastoupit od 6. ročníku do třídy s rozšířenou výukou 

matematiky a přírodovědných předmětů. Jak možná víte, tyto třídy mají na „Zelené“ 

dlouholetou tradici, první matematická třída byla otevřena ve školním roce 1985/1986. Po 

celou dobu byla pravidelně každý školní rok otvírána. Ve školním roce 2005/2006 došlo 

v Boskovicích ke sloučení základních škol, a protože každá škola v České republice vytvářela 

svůj školní vzdělávací program, což bylo spojeno s dlouhodobou náročnou přípravou 

početného týmu učitelů, myšlenku jakékoliv rozšířené výuky jsme na chvíli opustili. Ve 

školním roce 2012/2013 jsme znovu otevřeli matematickou třídu a pro příští školní rok 

2015/2016 ji nabízíme Vašemu dítěti opět.    

      Třídy jsou určeny pro vybrané žáky s hlubším zájmem o matematiku, informatiku, 

přírodovědné předměty. Výuka se zaměřuje na rozvoj dovedností, znalostí, vědomostí a 

schopností samostatně řešit úlohy pomocí matematického aparátu. Rozšiřující učivo se 

postupně promítá do matematiky, fyziky, chemie, biologie, informatiky. Žáci mohou 

navštěvovat nepovinné předměty, zájmové útvary, širokou škálu volitelných předmětů. Třída 

bude naplněna maximálně do počtu 24 žáků. Ve výuce budou žáci využívat velmi dobře 

vybavenou počítačovou pracovnu, množství počítačových výukových programů, názorné 

učební pomůcky, zábavné matematické hry, pracovat budou na interaktivní tabuli, s tablety, 

cíleně se bude rozvíjet počítačová a finanční gramotnost dítěte.  

        Zkušenosti ukazují, že žáci zvládají základní i rozšiřující učivo dobře a bez obtíží, 

matematika, i přes svou náročnost, je u žáků oblíbeným předmětem. Žáci se budou 

zúčastňovat matematických soutěží - Pythagoriády, Matematické olympiády, Klokana 

matematického i přírodovědného a dalších soutěží s přírodovědným zaměřením. Absolventi 

těchto tříd nemají problémy s přijetím a studiem na středních školách. Výuka v těchto 

třídách je svěřena nejzkušenějším pedagogickým pracovníkům. 

      Vlastní přijímací řízení proběhne na Základní škole Boskovice (na „Zelené“)              

dne 8. dubna 2015 v 8,00 hodin. Vlastní zkouška spočívá ve vypracování písemné práce         

z matematiky a psychologického testu ve spolupráci s pracovnicemi Oblastní pedagogicko-

psychologické poradny Vyškov, pracoviště Boskovice a školní psycholožkou. 

 

V Boskovicích dne 22. ledna 2015                     RNDr. Vladimír Ochmanský, v. r.  

       ředitel školy 



 
 

 

Přihláška k přijímací zkoušce: 

 

Jméno a příjmení žáka: 

Dosavadní škola: 

Bydliště: 

Telefonní kontakt na 1 z rodičů: 

Datum:       Podpis rodičů: 

 

 

Tuto přihlášku zašlete nebo doručte nejpozději do 1. 4. 2015 na adresu: 

Základní škola Boskovice, okres Blansko 

nám. 9. května 8  

680 01 Boskovice   

nebo přihlaste dítě k přijímací zkoušce emailem: dagmar.oujezska@zsbce.cz 

další informace:  516 802 299   Mgr. Dagmar Oujezská 

          statutární zástupce ředitele školy 

 

 


