Výběrové řízení do 6. ročníku ZŠ
2. stupeň základní školy při Cyrilometodějském gymnáziu, základní škole a mateřské
škole v Prostějově je určen především dětem, jejichž rodiče mají zájem o to, aby jejich
dítě bylo vzděláváno a vychováváno v křesťanském prostředí. Jsme otevřeni všem
dětem a rodinám, které respektují katolické zaměření školy. Naším cílem je rozvoj
osobnosti každého žáka v jeho schopnostech a talentech tak, aby našel smysluplné
uplatnění v budoucím studiu, ale i v osobním a profesním životě.
Výběrové řízení na obsazení 30 míst v 6. ročníku ZŠ proběhne formou testu z českého
jazyka, matematiky, náboženství (v délce cca 60 minut) a motivačního pohovoru (cca
15 minut) s uchazečem a rodiči ve dnech 9. (testy + pohovory) a 10. května
(pohovory) 2017. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny dne 12. 5. 2017.
Přihlášky k výběrovému řízení je možné zaslat na adresu školy nebo odevzdat přímo
na sekretariátu školy (CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově, Komenského 17, Prostějov, 796 01)
nejpozději 2. května 2017.
Kritéria pro přijetí:
Výsledky testů Čj (10b), M (10b), Ná (15b)
Motivační pohovor s uchazečem a rodiči (20b)
Doporučení kněze farnosti/představeného sboru církve (5b)

V Prostějově dne 28. 9. 2016
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Přihláška k výběrovému řízení do 6. ročníku ZŠ při CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově
pro školní rok 2017/2018
Uchazeč:
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………..
Datum narození: …………………………………………………………………………………..
Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………
Škola, ze které se uchazeč hlásí: …………………………………………………………………………………

Zákonný zástupce:
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………….
Bydliště (pokud je odlišné): ……………………………………………………………………………………….
Kontaktní informace (telefon, e-mail): …………………………………………………………………………
K přihlášce prosím přiložte:
- kopii vysvědčení ze 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku
- doporučení od kněze vaší farnosti (nepovinné)
- případná doporučení PPP

V ………………………………………… dne…………………………………

…………………………………………………
podpis uchazeče

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