
Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 

v Novém Strašecí 
Komenského nám. 209, 271 01 Nové Strašecí 

tel. 311 240 401, 311 240 400, e-mail: skola@zsnovestraseci.cz 

 

 

* Nevyplňujte, je-li dítě žákem/žákyní naší školy. 

 

Vážení rodiče, 

 

váš syn (dcera) bude v červnu končit první stupeň základní školy. Dovolujeme si vás touto 

cestou upozornit, že i ve školním roce 2020/21 otevíráme na druhém stupni třídu s rozšířenou 

výukou matematiky a přírodovědných předmětů.  

Ve srovnání s běžnými třídami naší základní školy je v matematické třídě rozšířena výuka 

matematiky na celém druhém stupni o jednu až dvě hodiny týdně. Fyziku posilujeme 

v sedmém a devátém ročníku o jednu hodinu a chemii v osmém a devátém ročníku také  

o jednu hodinu. Další informace k učebním plánům matematické třídy získáte na webu školy:  

zsnovestraseci.cz/pro-rodice/paty-rocnik/  

Žáci z matematické třídy se pravidelně zúčastňují předmětových olympiád, kde se umísťují na 

předních místech. Obvykle nemívají problém s přijetím na střední školu. 

Žáci jsou do matematické třídy přijímáni na základě dosaženého bodového zisku 

v přijímacích zkouškách až do naplnění kapacity třídy. Zkoušky jsou sestaveny  

z testů z matematiky a českého jazyka. Žáci si přinesou ke zkouškám psací potřeby, dva 

trojúhelníky a kružítko.  

Přihlášky ke zkouškám je možné podávat od 14. do 30. dubna 2020 jedním z těchto 

způsobů:  

a) vhozením do sběrného boxu ve vestibulu vchodu budovy A (proti poště) v pracovní 

dny od 7:00 do 18:00 hod. 

b) zaslat na mailovou adresu tereza.kovalska@zsnovestraseci.cz, (není nutný 

elektronický podpis) 

c) datovou schránkou školy (afasviu) 

Přijímací zkoušky proběhnou zhruba 14 dní po otevření školy v budově ZŠ Nové 

Strašecí. Sledujte www.zsnovestraseci.cz, kde v dostatečném předstihu zveřejníme 

termín zkoušek.  

 

V Novém Strašecí, 8. 4. 2020 Mgr. Petr Chochola 

 ředitel ZŠ 

 
(zde odstřihnout) 

 

 

Přihláška k přijímacím zkouškám do třídy s rozšířenou výukou matematiky  

a přírodovědných předmětů pro školní rok 2020/21 

 

Příjmení a jméno žáka:………………………………..………………… Třída: …………… 

Datum narození: …………………  

Škola, kterou žák nyní navštěvuje: …………………………………………………… 

Bydliště žáka*: …………………………………………………………………………………. 

Datum: …………………  tel: …………………  

e-mail: …………………  podpis zákon. zástupce: ……………………. 

https://zsnovestraseci.cz/pro-rodice/paty-rocnik/
mailto:tereza.kovalska@zsnovestraseci.cz
http://www.zsnovestraseci.cz/

