Pravidla pro přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ
v Univerzitní základní škole a mateřské škole Lvíčata
Pravidla platná pro školní rok 2018/2019
1. Do prvního ročníku základní školy jsou přijímány děti které při zápisu prokáží školní
připravenost. Počet míst v 1. ročníku je stanoven na 7 žáků. Zápisi pokud se jej dítě účastníi
se skládá z úloh k orientačnímu posouzení školní připravenost dítětei proflu schopnost
dítěte s ohledem na zaměření školyi sociální zdatnost dítěte a schopnost spolupráce
s ohledem na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (motvační část zápisu).
Těchto úloh v časové dotaci max. 60 minut se účastní dítě samostatně. Součást zápisu je
i pohovor se zákonným zástupcem1 dítěte (formální část zápisu).
2. Bodové ohodnocení přístupu zájemců k zápisu do základní školy:
a) osobní účast dítěte na motvační část zápisu

5 bodů ANO

0 bodů NEi

b) děti jejichž sourozenec je žákem oZŠ Lvíčata

10 bodů ANO

0 bodů NE.

3. Bodové ohodnocení jednotlivých posuzovaných oblast v rámci motvační část zápisu:
a) paměť a verbální porozuměníi slovní zásoba

0 – 10 bodůi

b) technicko-konstrukční myšleníi prostorová analýza

0 – 10 bodůi

c) grafomotorický projev na technické podobě kresbyi logický úsudek

0 – 10 bodůi

d) interakcei tvořivé myšleníi práce s experimentem

0 – 10 bodůi

e) hrubá motorikai tělesné schéma

0 – 10 bodů.

4. Pořadí žadatelů se určuje podle počtu získaných bodů. Maximální možný počet získaných
bodů je 65. V případě rovnost bodů v součtu a pouze některého z těchto žadatelů bude
možné přijmouti rozhodne se losováním. O přijet či nepřijet dítěte rozhoduje ředitelka
školy.
5. V případěi že po zápisu zákonný zástupce přijatého žáka místo odmítnei ředitelka osloví
dalšího zájemce v pořadí podle výsledků zápisu.
6. Žáci do vyšších ročníků jsou přijímány na základě žádost o přestup z jiné školy. Žádost
posuzuje ředitel školy podle dosavadních výsledků žákai důvodů přestupu a zaměření školy.
Pravidla byla schválena Radou školské právnické osoby a zřizovatelem dne 26. března 2018.
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1 Podle § 876 odst. 3 a § 879 odst. 1 Občanského zákoníku

