Cyrilometodějská církevní základní škola
Lerchova 65, Brno 602 00
tel.: 543 425 210, e-mail: cmczs@iol.cz, www.cmczs.cz

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019
Zřizovatelem Cyrilometodějské církevní základní školy je Kongregace sester sv. Cyrila
a Metoděje. CMcZŠ tudíž nepatří mezi spádové školy, a proto místo trvalého pobytu dítěte při
přijetí dítěte nerozhoduje. Přijímání dětí do 1. ročníku probíhá na základě výsledku přijímacího
řízení, které se koná ve dnech zápisu, tedy 13. a 14. dubna 2018. Škola nemůže z kapacitních
důvodů vyhovět všem uchazečům o přijetí. Ve školním roce 2018/2019 otevře CMcZŠ tři první
třídy s celkovým počtem 75 žáků.
Přijímací řízení je zaměřeno na orientační posouzení připravenosti dítěte na vzdělávání
v Cyrilometodějské církevní základní škole v oblasti komunikativních, sociálních a dalších
dovedností rozvíjených v předškolním vzdělávání, které probíhá v přítomnosti zákonného
zástupce dítěte.
Ředitelka CMcZŠ Lerchova 65, Brno stanovila pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání
od školního roku 2018/2019 tato kritéria:
Základní kritéria:


Sociální a pracovní dovednosti

15 b.



Řečové a komunikativní dovednosti

20 b.



Samostatnost a pozornost dítěte

10 b.



Schopnosti dovednosti dítěte rozvíjené v předškolním vzdělávání:

- Zrakové a sluchové vnímání
- Jemná motorika a grafomotorika
- Kompetence k řešení problému a početních představ

20 b.
15 b.
15 b.

Doplňkové kritérium


Starší sourozenec je žákem CMcZŠ

5 b.

Na základě bodového hodnocení (celkem 100 bodů) bude sestaveno pořadí uchazečů.
Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. V případě, že více uchazečů
dosáhne stejného počtu bodů a všichni již nebudou moci být přijati, pořadí rozhodné pro přijetí
bude stanoveno losem. Losování provede tříčlenná komise ve složení ředitelka školy, zástupce
zřizovatele a člen školské rady za rodiče. V případě odkladu doporučujeme zapsat dítě
ve spádové škole podle bydliště dítěte. Základní informace o dovednostech, jež by mělo dítě
zvládnout před vstupem do školy, je možné nalézt v dokumentu Desatero pro rodiče dětí
předškolního
věku
(http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-detipredskolniho-veku).

V Brně dne 12. března 2018

Mgr. Pavlína Vojtěchová
ředitelka CMcZŠ

