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Pravidla pro přestup do 6. ročníku pro školní rok 2021/22  

Církevní ZŠ Plzeň přijímá pro školní rok 2021/22 zájemce do 6. třídy. Neotevíráme celou novou třídu 

jako v předchozích školních letech, přestup je možný pouze do naplnění kapacity stávající třídy, 

předpoklad je cca 4-6 míst. 

Žádosti o přestup se přijímají do 15. 4. 2021. Přihláška je ke stažení v dokumentech na webových 

stránkách školy http://www.cisplzen.cz/uredni-deska.  

Žádost lze odevzdat ve vrátnici školy (7-16h), poslat poštou či elektronicky na emailovou adresu 

info@cisplzen.cz. 

  

K žádosti je třeba doložit kopii závěrečného vysvědčení ze 4. třídy a pololetního vysvědčení z 5. 

třídy (v případě slovního hodnocení je třeba doložit převod na klasifikaci – vystaví na požádání 

zákonných zástupců škola).  

Žádosti budou individuálně posouzeny. Pokud bude větší počet žádostí než počet volných míst ve 

třídě, budou uchazeči seřazeni do pořadníku podle následujících kritérií, výběr bude dvoukolový.  

 

Kritéria pro přestup do 6. ročníku pro školní rok 2021/22:  

1. kolo – na základě žádosti  

* studijní průměr z obou pololetí 4. roč. a prvního pololetí 5. roč. (povinná příloha žádosti) 

* sourozenec v Církevní ZŠ a SŠ Plzeň  

* zájem o křesťanskou výchovu (volitelná příloha žádosti – stručný motivační dopis vysvětlující 

důvody zájmu o vzdělávání v naší škole)  

 

2. kolo – motivační pohovor s uchazečem a rodiči 

Na základě výsledků 1. kola budou uchazeči s nejlepším hodnocením pozváni k motivačnímu 

pohovoru. Pohovory se uskuteční 6. května 2021, uchazeči budou s předstihem pozváni. 

Všichni uchazeči budou o vyhovění nebo nevyhovění žádosti o přestup informováni nejpozději 14. 

května 2021.  

Při posuzování žádostí o přestupu přihlížíme také ke složení konkrétní třídy, zejména již vzdělávaný 

počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. S ohledem na to nebude pro školní rok 2021/22 

možný přestup žáků s SVP.   

V Plzni dne 15. 2. 2021      Mgr. Kateřina Chejlavová 
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