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V Olomouci dne 19. března 2018
Interní směrnice IS 1/2018
TALENTOVÁ ZKOUŠKA DO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU MATEMATIKY A INFORMATIKY
1) Tato interní směrnice popisuje postup pro konání talentové zkoušky do třídy s rozšířenou
výukou matematiky a informatiky (dále jen „RVMI“). Talentová zkouška se koná v 5. ročníku školní
docházky. Její úspěšné absolvování je předpokladem pro vzdělávání žáka ve třídě RVMI od 6. do 9.
ročníku školní docházky.
2) Žádost o vzdělávání žáka ve třídě RVMI je možno podat řediteli školy kdykoliv v průběhu
5. ročníku školní docházky, nejpozději však do termínu konání informační schůzky se zákonnými
zástupci žáků, která se bude týkat talentové zkoušky. Termín schůzky bude zveřejněn na
internetových stránkách školy nejpozději v březnu daného roku a schůzka se bude konat v květnu
téhož roku. Žádost je nutno podat písemně na oficiálním formuláři, jenž se nachází na
internetových stránkách školy. Termín konání talentové zkoušky bude oznámen prostřednictvím
internetových stránek školy nejpozději do konce března daného roku. Zvací dopis k talentové
zkoušce škola zákonným zástupcům žáků nezasílá.
3) Talentová zkouška se skládá z max. 15 písemných příkladů z matematiky, na jejichž vypracování
je žáku poskytnut časový limit max. 45 minut. Obsah talentové zkoušky z matematiky vychází
z učiva pro 5. ročník základních škol obsaženého v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní
vzdělávání (mj. početní operace s přirozenými čísly, slovní úlohy, logické úlohy, konstrukční úlohy
apod.). Po zkoušce z matematiky následuje zkouška z informatiky, která probíhá formou práce na
počítači (testové otázky + praktický úkol) v rozsahu max. 45 minut. Každý úkol je bodově
ohodnocen a dle celkového počtu bodů z obou předmětů se určí výsledné pořadí žáků. Do třídy
RVMI bude přijato tolik žáků, kolik bude ředitelem školy stanoveno pro daný školní rok. Žák
úspěšně absolvuje talentovou zkoušku, pokud získá alespoň 40 % z maximálního počtu bodů. Za
prospěch v ročníku nebo za další aktivity se body nepřiznávají. Druhé kolo talentové zkoušky se
nekoná. V mimořádných případech a z prokazatelných příčin lze žáku umožnit vykonání talentové
zkoušky mimo oficiální termín (ze závažných zdravotních důvodů doložených lékařem apod.),
nejpozději však do konce srpna v roce, v němž proběhla zkouška v řádném termínu.
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