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Pravidla pro žáky tříd s rozšířenou výukou: RVMI, RVHv.
 RVMI (Rozšířená výuka matematiky a informatiky od 6. do 9. ročníku)
1. Před zařazením do třídy musí úspěšně složit písemné talentové zkoušky - získat stanovený
počet bodů.
Talentové zkoušky:
- základní početní operace s přirozenými čísly
- slovní úlohy
- logické úlohy
- základní geometrické konstrukce
- otázky, kterými si ověříme obecný přehled o ICT (a zájem)
2. V průběhu školního roku se žák musí zúčastnit aspoň 1 soutěže (olympiády) z předmětů M,
In, Fy, Ch, Př, Z, D, Čj, Aj, Nj. Tato soutěž musí mít pokračování alespoň v okresním kole.
Ostatních soutěží se žák může zúčastnit pouze v případě, že se časově nekryjí s výše
jmenovanými soutěžemi.
3. Žák se musí účastnit testování modulů ECDL k získání mezinárodního Certifikátu ECDL
digitální kvalifikace.
 RVHv (Rozšířená výuka hudební výchovy od 1. do 9. ročníku)
1. Před zařazením do třídy musí prokázat zájem o Hv – u zápisu do 1. ročníku zazpívá
písničku, vyťuká rytmický doprovod, u vyšších ročníků navštěvuje pěvecký sbor nebo hraje
na hudební nástroj.
Talentové zkoušky:
- zazpívat 1 lidovou píseň
- reprodukovat zahraný tón
- znát noty v houslovém i basovém klíči
- rozeznat moll – dur akord
- zopakovat zahraný rytmus
- u vyšších ročníků hra na hudební nástroj.
2. Od 1. r. je povinná hra na flétnu, žák si musí zakoupit flétnu a noty,
navštěvuje školní sborový zpěv (nepovinný předmět).
3. Od 2. r. navštěvuje na ZUŠ hru na hudební nástroj.
Toto pravidlo neplatí pro žáky, kteří do třídy přestoupí od 2. r. a ve vyšších ročnících.
4. Od 3. r. je schopen zpívat dvojhlasně.
5. Od 5. r. je schopen zpívat trojhlasně.
6. Účastnit se všech akcí tříd (zvláště školního sboru) – vystoupení, koncertů.
7. Všeobecné požadavky na žáky:
- cit pro rytmus (reprodukovat zahraný rytmus)
- zpívat čistě v různých tóninách.
 RVMI, RVHv všeobecně
1. Být připraven na výuku,
2. mít dobře vedený sešit,
3. mít vypracovány domácí úkoly,
4. dosahovat dobrých studijních výsledků,
5. v případě neplnění stanovených podmínek bude žák po pohovoru se zákonnými zástupci
(TU, výchovná komise) přeřazen do třídy bez rozšířené výuky. (tento bod neplatí pro žáky
9. ročníku)
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