
Zápis do prvního ročníku Naší školy pro školní rok 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 bude přijato do prvního ročníku Naší školy 16 dětí.

Formální část zápisu – přijetí přihlášek:

Přihlášky budou přijímány od 30. 3. 2021 do 1. 4. 2022 17 hod., a to elektronicky, poštou
nebo osobně v budově Naší školy.

Zákonní zástupci vyplní “Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání do školního
roku 20022/23”, dále jen přihláška - zde: https://naseskolapraha.edookit.net/application/.
Na webové stránce vyberete z nabízených možností Zápis do 1. třídy. Po vyplnění on-line přihlášky
Vám přijde potvrzovací e-mail, ve kterém bude také odkaz na dotazník pro rodiče, který prosím
přiložte k přihlášce. Systém Vašemu dítěti automaticky přiřadí evidenční číslo (shodné s
registračním číslem).

V případě zájmu o osobní podání přihlášky, je možné se dostavit do kanceláře Naší školy ve
dnech 30. 3. 2022 a 1. 4. 2022 vždy mezi 9 - 13 hod. Pokud se Vám termín nehodí, kontaktujte
nás na kancelar@naseskolapraha.cz nebo podejte přihlášku elektronicky nebo ji zašlete poštou,
všechny způsoby podání přihlášky jsou rovnocenné, není nutné se do školy dostavit osobně.

Elektronické podání přihlášky: vyplňte formulář přihlášky, podepište ji, přiložte dotazník pro rodiče a
scan obou dokumentů pošlete na e-mail: skola@naseskolapraha.cz.

Zaslání poštou: stejně jako v případě elektronického podání vyplníte a podepíšete přihlášku,
přiložíte dotazník pro rodiče a zašlete na adresu školy.
Vyplněný formulář odešlete poštou na adresu Naší školy: Rostovská 1481/2a, Praha 10.

Registrační číslo je shodné s evidenčním číslem, které obdržíte při vyplňování el. přihlášky. Později
bude toto číslo sloužit ke zveřejnění výsledků případného losování a následně pro zveřejnění
seznamu přijatých dětí. Pokud byste neměli jasno ohledně evidenčního/registračního čísla do 4.4.
2022 do 18 hod, kontaktujte nás - a to nejpozději do 5.4.2022 10 hod.
Dne 5.4.2022 bude stanoveno losováním pořadí přihlášených dětí, v němž budou až do naplnění
volné kapacity zvány na osobní pohovor, a to podle následujících kritérií:

Zvýhodňující kritérium a Losování:

- Sourozenec navštěvující Naši školu

Sourozencem pro účely přijímání do Naší školy jsou i děti žijící v jedné rodině, ač nejsou
pokrevními příbuznými. Toto kritérium splňují i sourozenci, kteří se hlásí do prvního ročníku
Naší školy společně nebo sourozenec dítěte, které již bylo na Naši školu přijato (do vyššího
ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.

Za splnění zvýhodňujícího kritéria sourozence na škole budou přiřazeny dva body. Pořadí dětí,
které získají stejný počet bodů, bude stanoveno losem.

Losování proběhne 5. 4. 2022 ve 13 hod. online - dálkový přístup bude umožněn všem rodičům
budoucích prvňáčků.
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Osobní online pohovory, povinné kritérium pro přijetí:

Registrační čísla dětí, která budou pozvána k osobnímu pohovoru, budou zveřejněna 5. 4. v 17
hod. na internetových stránkách Naší školy.

Osobní online pohovory se budou konat 7. 4. a 8. 4., dále 21. 4. 2022 či v náhradním termínu dle
dohody s rodiči.

Termíny budou oznámeny 5. 4. 2021 spolu se seznamem registračních čísel dětí pozvaných k
osobnímu pohovoru realizovanému buď online, nebo naživo dle epidemiologické situace.
Osobního pohovoru se zúčastní rodiče spolu s dítětem. Dítě bude neformálním způsobem
seznámeno s prostředím školy a formou hry či rozhovoru s průvodcem bude vyhodnocena jeho
školní zralost tak, aby Naše škola mohla případně poskytnout rodičům informace o tom, v jaké
oblasti a jak dítě připravit na nástup do první třídy, případně upozornit na možnou vhodnost
odložení školní docházky. Aktivity s dítětem zaměřené na zjištění školní zralosti je možné
realizovat i s dálkovým přístupem přes aplikaci Meet. Obě varianty jsou podmíněny souhlasem
zákonného zástupce s interakcí dítěte a průvodce.

Hodnocení školní zralosti není kritériem pro přijetí do Naší školy, zůstává vždy na rozhodnutí
rodičů, zda o odklad nástupu školní docházky požádají.

Povinným kritériem pro přijetí je sdílení pedagogických principů a výukových metod Naší školy, a
proto bude předmětem hodnocení v rámci osobního online/naživo pohovoru s rodiči
(doporučujeme účast obou rodičů):
- zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se Naše škola liší ve svých výukových metodách a
přístupu k dítěti od standardních základních škol,
- zda koncepce Naší školy odpovídá očekávání rodičů.

Hodnotí se souznění s pedagogickými principy Naší školy, očekávání rodičů od školy a potenciál k
dobré spolupráci školy a rodičů, která hraje významnou roli ve vzdělávacím procesu dítěte. Názory,
postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

V případě, že po absolvování osobního pohovoru nebude některé z dětí přijato, rodiče požádají o
odklad školní docházky či nedojde k uzavření smlouvy o vzdělávání v termínu stanoveném
v rozhodnutí o přijetí, bude k osobnímu pohovoru pozváno další dítě či děti podle vylosovaného
pořadí až do naplnění kapacity.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) po prvním kole osobních pohovorů bude
zveřejněn na internetových stránkách školy nejpozději do 22.4.2022. Rozhodnutí o přijetí s výzvou
k podpisu Smlouvy o vzdělávání budou rodičům v tomto termínu zaslány emailem.
Rozhodnutí o nepřijetí budou vyhotovena a odeslána rodičům doporučeně poštou ihned po
naplnění kapacity prvního ročníku, nejpozději však do 30. 4. 2022.

Upozorňujeme rodiče, že v případě nepřijetí na Naši školu je zákonný zástupce povinen zapsat
dítě k povinné školní docházce v jiné základní škole.

Vzhledem k právní úpravě zápisů do prvních ročníků základních škol lze v termínu pro zápis,
kterým je duben 2022, přijímat pouze děti do prvního ročníku ve školním roce 2022/2023. Dítě,
kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu
znovu.


