Mateřská škola a základní škola
Sofia School s.r.o.
Na Proutkách 280, 250 73 Radonice
tel.: 775 031 603, e-mail: info@sofiaschool.cz, www.sofiaschool.cz

VYHLÁŠENÍ ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Žádosti k přestupu z jiné školy do 1. a 2. třídy přijímáme v průběhu
celého školního roku.
ORGANIZACE
Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 proběhne:
TERMÍN:
ČAS:
MÍSTO KONÁNÍ:
POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ:
PŘÍJÍMANÉ DĚTI:

19. a 26. 4. 2021
podle časových dispozic v rámci rozpisu
v budově MŠ Sofia School, Navrátilova 69, Jirny
22 (1. ročník)

1. narozené od 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015
2. narozené od 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015
pouze s doporučením pedagogicko-psychologické poradny
3. narozené od 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016
pouze s doporučením pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře
S SEBOU K ZÁPISU:
-

rodný list dítěte
průkaz totožnosti zákonného zástupce
přezůvky pro dítě

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ
V souladu s platnou legislativou (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání a §3 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a
některých náležitostech plnění povinné školní docházky) stanovila ředitelka Mateřské školy a
základní školy Sofia School s.r.o. následující průběh zápisu a kritéria pro přijímání žáků
k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021:
1. Formální část (žádost zákonného zástupce dítěte o zápis)
2. Motivační část
AD 1. FORMÁLNÍ ČÁST (proběhne v každém případě)
Při formální části zápisu požádá zákonný zástupce dítěte o zápis vyplněním Žádosti
zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání. Současně bude dítěti přiděleno
registrační číslo uchazeče za účelem zveřejnění seznamu přijatých dětí k povinné školní
docházce.
AD 2. MOTIVAČNÍ ČÁST (proběhne v případě uvolnění současných vládních restrikcí,
v případě zájmu rodičů můžeme tuto část uskutečnit distanční formou na vybrané platformě)

V případě souhlasu zákonného zástupce dítěte s následnou částí zápisu bude cílem školy
motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí,
kterého se není třeba obávat, a v rámci neformálních skupinových aktivit orientačně posoudit
jeho školní připravenost. Dítě nebude podrobováno diagnostickému testování. Součástí
pohovoru bude také zjišťování úrovně anglického jazyka, které je však pouze orientační.
Znalost angličtiny není pro přijetí do školy podmínkou. Pořadí pro přijetí bude stanoveno
podle celkového počtu dosažených bodů těchto kritérií:
2.1. PŘEDPOKLADY K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE SOFIA
SCHOOL
Škola připraví neformální aktivity spojené s orientačním zjištěním úrovně dosažených znalostí
a dovedností dítěte, kterou lze v průběhu zápisu posoudit v rozsahu jejich tělesné,
duševní, rozumové, sociální, citové a pracovní připravenosti pro vstup do školy.
V rámci zápisu rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem bude trvat nejvýše 20 minut.
Doba trvání jiných činností spojených s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte
formou hry nebo jinou vhodnou formou bude nejvýše 60 minut.

V případě shody bodů anebo převisu počtu zájemců mohou být zohledňovány následující
skutečnosti v uvedeném pořadí:
2.2. SOULAD OČEKÁVÁNÍ RODIČŮ S VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVÁCÍ STRATEGIÍ ŠKOLY
Zápis bude ukončen závěrečným pohovorem se zákonnými zástupci dítěte za účelem zjištění
souladu očekávání rodičů s výchovně vzdělávací strategií školy.
2.3. SOUROZENECKÝ BENEFIT
Děti, které mají na škole již sourozence nebo se zapisují současně.

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO ZŠ
Zákonní zástupci budou moci před vydáním rozhodnutí nahlédnout do spisu po předchozí
domluvě s ředitelkou školy dne 28. 4. 2020 od 8:00 do 10:00 hodin.
Seznam přijatých dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 bude pod
přiděleným registračním číslem zveřejněn dne 29. 4. 2021 na webových stránkách školy
www.sofiaschool.cz a veřejně přístupném místě u vchodu do budovy Mateřské školy Sofia
School, Navrátilova 69, Jirny.
Současně budou zákonní zástupci vyzváni e-mailem k podpisu Smlouvy o vzdělávání dítěte.

V Jirnech 1. 3. 2021
Mgr. Danuše Svobodová
ředitelka základní školy v.r.
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