Soukromá základní škola UNIVERZUM, s.r.o. Českolipská 373, Praha 9, www.zsuniverzum.cz, kancelar@zsuniverzum.cz

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKA DO 1. ROČNÍKU ZŠ UNIVERZUM

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE:

V Praze 14. prosince 2016
Vážení rodiče,
těší nás, že jste si pro zápis Vašeho dítěte do 1. třídy zvolili právě naši Soukromou základní školu
UNIVERZUM, s.r.o. Bohužel je však naše kapacita omezená na 18 dětí ve třídě, a proto nemůžeme
všechny děti přihlášené k zápisu přijmout. Naší snahou je vytvořit pestrou třídu s vyváženou sociální
dynamikou, kde se děti budou dobře cítit, budou i samy sobě inspirací a obohacením.
Máte-li o naši školu zájem je nutné dítě k zápisu přihlásit na konkrétní čas dle harmonogramu. Ten je
k dispozici vždy na dnech otevřených dveří, protože je pro nás důležité, aby se rodiče před zápisem s naší
školou seznámili. Případná žádost o náhradní termín zápisu bude posuzována individuálně.
Abychom mohli i nadále naplňovat filosofii školy a zároveň byli v souladu s platnými právními předpisy
(Školský zákon 561/2004 Sb. v platném znění a Správní řád 500/2004 Sb. v platném znění), stanovujeme
pro školní rok 2017/2018 tato kritéria přijetí do 1. ročníku.
Kritéria včetně bodového hodnocení zápisu do 1. třídy:
až 10 bodů
Sociální
zdatnost
dítěte
I.
až 10 bodů
1. - 4. Neformální část zápisu – řízený rozhovor s dítětem, hravé úkoly
až 10 bodů
Kresba (v interakci)
5.
až 10 bodů
Školní připravenost (fyzická, psychická, sociální)
II.
Osobnostní předpoklady dítěte s ohledem na skladbu třídy (posuzuje školní psycholog) až 10 bodů
III.
až 10 bodů
Sourozenec ve škole
IV.
až 10 bodů
Soulad rodičovského očekávání s filosofií školy
V.
Maximální bodový zisk
70
Děti budou seřazeny sestupně dle bodového zisku, přijímáme 18 dětí. Bude-li více žáků se stejným
bodovým hodnocením, výběr proběhne losem, ostatní děti zůstanou na pozici náhradník.
Seznam přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na úřední desce na vstupních dveřích a na našem
webu www.zsuniverzum.cz na stránce aktualit ve čtvrtek 6. dubna 2017. Možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí podle § 36 Správního řádu je ve středu 5. dubna 2017 od 15,00 do 16,00 hodin
na ředitelství školy. Rodiče přijatých dětí budeme telefonicky kontaktovat a uvítali bychom, abyste už
byli rozhodnuti, zda k nám opravdu chcete své dítě zapsat, a závazně nám sdělili své rozhodnutí.
Doporučujeme Vám, abyste si podrobně prostudovali smlouvu, která je rovněž na našem webu v sekci
základní info, dokumenty a formuláře www.zsuniverzum.cz.
Pokyny k usnadnění vstupu dítěte do školy naleznete na školním webu v sekci
www.zsuniverzum.cz/základní informace/psycholog
Děkujeme za Váš zájem.

Soukromá základní škola UNIVERZUM
Předáno rodičům při zápise dne 3. dubna 2017

