INFORMACE K ORGANIZACI A PRŮBĚHU ZÁPISU
Zápis do 1. ročníku, který bude otevřen ve školním roce 2019/2020
Talentové zkoušky:

Talentové zkoušky probíhají v termínu individuálně domluveném se
zákonným zástupcem dítěte před formální částí zápisu.

Termín zápisu:

Na talentové zkoušky navazuje formální část zápisu ve středu 17. dubna
2019.

Průběh zápisu:

Dítě absolvuje zážitkový workshop, během kterého plní pod vedením našich
učitelů zábavné úkoly, zaměřené na orientační posouzení předškolní zralosti
dítěte. Úkoly vycházejí z metodického pokynu MŠMT „Desatero pro rodiče
dětí předškolního věku“. Program pro každé dítě trvá přibližně 30 minut.
Rodiče mohou být celému programu přítomni a sledovat, jak si jejich dítě
vede.
V průběhu této části zápisu jsou zjišťovány také čtenářské dovednosti
a znalost angličtiny. Úkoly s tím spojené nejsou součástí orientačního
posouzení školní zralosti a nejsou bodově hodnoceny. Do zápisu jsou
zařazeny proto, abychom věděli, jak personálně a rozvrhově zajistit výuku
přijatých dětí v dělených hodinách češtiny a angličtiny, do kterých jsou žáci
v 1. třídě rozřazováni na základě úrovní pokročilosti.
Zákonní zástupci dítěte podají žádost o přijetí (formulář žádosti o přijetí
obdrží na požádání od naší školy).

Nejvyšší počet
přijímaných dětí:

Otevírat budeme dvě první třídy, každá z nich bude naplněna nejvýše do
počtu 16 žáků. Celkem budeme tedy přijímat nejvýše 32 žáků.

Kritéria pro přijetí:

Děti budou přijímány na základě výsledků bodového hodnocení jejich
zralosti. Při rozhodování o přijetí dítěte budeme postupovat tímto
způsobem:
1. Děti, které získají z maximálního počtu 117 bodů nejméně 100 bodů,
budou přijímány až do naplnění počtu 32 žáků.
2. Pokud získá nejméně 100 bodů více jak 32 uchazečů, budou děti
přijímány v tom pořadí, v jakém se umístily na bodové škále.
U dětí z jiného kulturního prostředí, s jiným mateřským jazykem než českým
nebo se speciálními vzdělávacími potřebami budou podmínky orientačního

posouzení školní zralosti upraveny tak, aby byly zachovány rovné podmínky
všech uchazečů. Speciální vzdělávací potřeby svého dítěte rodiče dokládají
např. doporučením pedagogicko-psychologické poradny nebo plánem
pedagogické podpory před zahájením talentové zkoušky.
Děti, jejichž rodiče podají spolu s žádostí o přijetí také žádost o odklad
povinné školní docházky, budou přijímány bez orientačního posouzení jejich
zralosti. Počet takto přijatých dětí se nezapočítává do počtu nejvýše 32
přijímaných uchazečů. Žádost je třeba doložit doklady požadovanými
školským zákonem.
Co je třeba
před zápisem
udělat:
Co si s sebou
na zápis vzít:

Rodiče si prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem nebo
telefonicky zarezervují konkrétní čas zápisu.

Jaký bude další
postup?

Na žádosti o přijetí odpovíme ve správním řízení podle Harmonogramu
přijímacího řízení, který je přiložen níže. Výsledky zápisu se zveřejňují
vyvěšením anonymního seznamu uchazečů, a to pod přiděleným
registračním číslem na vstupních dveřích školy. Seznam bude ke stažení
také na webových stránkách školy (www.zsdidaktis.cz).

Občanský průkaz, rodný list dítěte a dokumenty dokládající speciální
vzdělávací potřeby dítěte, pokud dítě takové potřeby má.

Pod slovem „rodič“ je vždy rozuměn zákonný zástupce dítěte. Pod slovem „dítě“ je vždy rozuměn
uchazeč o přijetí.
Brno, 29. 11. 2018

Mgr. Richard Jurečka, Ph.D.
ředitel školy

