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Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání  

Zřizovatelem Cyrilometodějské církevní základní školy je Česká provincie 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 7. a 8. dubna 2022.  Škola 
nemůže z kapacitních důvodů vyhovět všem uchazečům o přijetí. Ve školním roce 2022/2023 
otevře CMcZŠ tři první třídy s celkovým počtem 72 žáků. 

Přijímací řízení je zaměřeno na orientační posouzení připravenosti dítěte na vzdělávání 
v Cyrilometodějské církevní základní škole ve vztahu k orientačním výstupům rámcového 
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, které probíhá v přítomnosti zákonného 
zástupce.  

Ředitelka CMcZŠ Lerchova 65, Brno stanovila pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání  
tato kritéria: 
 

Průběh zápisu: 

 formální část 

 rozhovor učitele s dítětem – orientační posouzení motivovanosti dítěte ke školní 

docházce a připravenost dítěte pro školní docházku (10 minut) 

 další činnosti při zápisu – činnosti zaměřené na orientační posouzení úrovně 

připravenosti dítěte v oblasti komunikativních, sociálních a dalších dovedností rozvíjených 

v předškolním vzdělávání (individuální činnosti a rozhovor ve třídě – 20 minut) 

 

Bodové ohodnocení: 

 přítomnost dítěte při zápisu: 5 bodů 

 rozhovor s dítětem: 3 body 

 další činnosti zápisu: 34 bodů 

 starší sourozenec je žákem CMcZŠ: 5 bodů 

 

Na základě bodového hodnocení (celkem 47 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. 

 

V Brně dne 7. března 2022             Mgr. Pavlína Vojtěchová       
               ředitelka CMcZŠ 


