
Talentové zkoušky z matematiky a hudební výchovy 
pro žáky 5. ročníků 

Základní škola Kotlářská 4, 602 00 Brno otevírá ve školním roce 2022/2023 v 6. ročníku: 

 skupinu s rozšířenou výukou matematiky (Matematika navíc) 
 skupinu s rozšířenou výukou hudební výchovy (Zpěv) 

Do těchto skupin budou žáci začleněni na základě výsledků talentových zkoušek, jejichž cílem bude 
rozkrýt nadání a pomoci udělat tak první krok k rozhodnutí o budoucím a vhodném zaměření Vašeho 
dítěte.    

Zaměření na matematiku chápeme jako příležitost rozvíjet myšlení 
našich žáků. Usilujeme o to, aby pochopili spojitost matematických 
poznatků s praktickým životem a objevili, že matematické metody a 
postupy jim usnadní život i v situacích matematice velmi vzdálených.  

Hudba kultivuje člověka a moderní výzkumy dokazují, že aktivní 
provozování hudby zvyšuje jeho intelektuální potenciál. 
Prostřednictvím rozšířené výuky hudební výchovy tak chceme tuto 
příležitost žákům nabídnout.  

 

Žákům 6. ročníku nabízíme povinně volitelné předměty zahrnuty v blocích (I., II.). Z každého bloku si 
musí zvolit 1 předmět. Blok I. tvoří předměty Matematika navíc, Dramatická výchova a Tělesná 
výchova navíc, blok II. pak předměty Zpěv, Německý jazyk a Praktická čeština. 

Žákům, přijatým na základě talentové zkoušky do skupiny s rozšířenou výukou matematiky, (předmět 
Matematika navíc - blok I.), nabízíme povinně volitelné předměty Zpěv (po úspěšném složení 
talentových zkoušek), Německý jazyk a Praktická čeština (blok II.). Pro žáky přijaté na základě 
talentové zkoušky do skupiny s rozšířenou výukou hudební výchovy (předmět Zpěv - blok II.) jsou 
určeny povinně volitelné předměty Matematika navíc (po úspěšném složení talentových zkoušek), 
Dramatická výchova a Tělesná výchova navíc (blok I.).  S rozšířenou výukou hudební výchovy je 
spjata docházka do předmětu Sborový zpěv.  

Talentové zkoušky se konají dne 6. a 12. května 2022.  Zkoušky se zúčastní všichni žáci 5. ročníků 
naší školy. Pro zájemce z ostatních škol jsou k dispozici bližší informace na tel. + 420 517 070 973 
nebo na internetové adrese www.kotlarska.cz. 

 

Na Vaše děti u nás čekají moderně vybavené odborné pracovny, velmi dobře 
připravený a zkušený kolektiv kvalifikovaných učitelů, množství školních i 

mimoškolních příležitostí, vstřícná a demokratická atmosféra školy. 


