
Pro školní rok 2022/2023 přijímáme do 1. třídy 12 žáků.
Kontakt: Mgr. Adéla Březinová (brezinova@beehive.cz)

Postup při přijímání do první třídy je v naší škole následující:

1) Motivační pohovor

V případě, že máte zájem o zařazení dítěte do přijímacího  řízení, potkáme se s Vámi, rodiči, při
osobním či online individuálním setkání, během něhož budeme zjišťovat, jaké jsou Vaše představy o
vzdělávání Vašeho dítěte, co od školy očekáváte a zda můžeme tato očekávání ve škole naplnit. Rádi
Vám také zodpovíme Vaše otázky k fungování naší školy. Motivační pohovory budou probíhat
průběžně, jejich kapacita je omezena.

2) Dny otevřených dveří - 7. - 11.2.2022

Pro zájemce o přijetí do 1. třídy byly plánovány dny otevřených dveří, kdy děti měly mít možnost
zúčastnit se výuky a poznat běžný školní den. Nicméně z důvodu epidemiologické situace a vládním
opatřením musely být zrušeny.

3) Herní den* - 2.4.2022

Herní den proběhne během 30 minutového skupinového setkání dětí ve třídě, kde budou s našimi
pedagogy pracovat v menších skupinách. Při tomto setkání se budeme zaměřovat na sociální
adaptabilitu, budeme ověřovat připravenost Vašeho dítěte na povinnou školní docházku a zjišťovat
jeho úroveň angličtiny.

4) Zápis* – 2.4. 2022

K zápisu je nutné Vaše dítě předem zaregistrovat. Zápis se uskuteční na základě níže uvedených
kritérií.

* V případě, že by se oficiálního termínu někdo nemohl zúčastnit, pak bude zajištěn náhradní

termín, který by se uskutečnil  9.4.2022.
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Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce:

a) soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy

Ke zjištění souladu výchovně vzdělávacích strategií školy a rodiny proběhne s rodiči zapisovaného
dítěte ještě před termínem konání zápisu motivační rozhovor. Při vyhodnocování tohoto kritéria
bude také zohledněna vhodnost používaných vzdělávacích strategií pro dané dítě.

b) úroveň angličtiny

Protože jsme bilingvní škola, nezačínáme v první třídě s angličtinou od začátku. Děti by při vstupu do
první třídy měly mít komunikativní znalost.

c) doplňující kritéria

·       sourozenec dítěte je žákem mateřské školy nebo základní školy Beehive,
·       dítě navštěvovalo mateřskou školu Beehive

5) Přijetí dítěte

S výsledky zápisu vás seznámíme do 14 dnů po posledním termínu zápisu. V případě přijetí Vašeho
dítěte bude následovat podepsání smlouvy v individuálně domluveném termínu, v případě nepřijetí
Vašeho dítěte vám bude zasláno rozhodnutí  o nepřijetí.

http://www.skoladavinci.cz/prijimaci-rizeni-a-prestup-zs/kriteria-pro-prijimani-zaku-k-povinne-skolni-dochazce/

