
 

Kritéria zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 
 

1. Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s novelizovanými právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

SUNNY CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL. 

 

2. Zápis do 1. třídy 1. 4. 2022 

 

Pro školní rok 2022/2023 otevíráme maximálně 3 třídy 1. ročníku základní školy.  

Maximální kapacita prvního ročníku je 60 žáků. Škola si vyhrazuje právo tuto kapacitu nenaplnit.  

Počet žáků ve třídě je maximálně 20.  

O zápisu škola rozhoduje dle následujících kritérií: 

 

a. posilování sourozeneckých vazeb - 10  bodů - přednostně jsou přijímány děti, které mají na základní 

škole sourozence plnícího školní docházku. 

Systém přidělování bodů daného kritéria (přiděleno bude administrativně):  

0 bodů = žádný sourozenec 

5 bodů = 1 sourozenec ve škole 

10 bodů = více sourozenců ve škole 

b. zákonní zástupci sdílejí pedagogické principy školy - 20 bodů 

V následujících kritériích škola přiděluje až 20 bodů, na základě krátkého rozhovoru s rodiči: 

1. Sdílení vize a hodnot školy (0 - 4 body) 

2. Seznámení se vzdělávacím programem (0 - 4 body) 

3. Seznámení s nároky bilingvního studia (0 - 4 body) 

4. Informovanost o dění ve škole (0 - 4 body) 

5. Představy o spolupráci rodiny a školy (0 - 4 body) 

 

Matice přidělování bodů u jednotlivých kritérií:  



0 = v nesouladu s očekáváním školy 

1 = spíše v nesouladu s očekáváním školy 

2 = spíše v souladu s očekáváním školy 

3 = v souladu s očekáváním školy 

4 = nad úrovní očekávání školy 

 

V termínu 21.3. - 27.3. 2022 proběhne orientační posouzení školní zralosti a vhodnosti ke vzdělávání v 

bilingvním programu - slouží jako nástroj zpětné vazby rodičům a nástroj získání základních informací o uchazeči 

pro případ zápisu k plnění povinné školní docházky. Škola na základě orientačního posouzení školní zralosti může 

rovněž rodičům doporučit zažádat o odklad.    

• V případě, že počet žadatelů bude vyšší, než můžeme z kapacitních důvodů přijmout, určí ředitelka školy 

pořadí uchazečů na základě kritérií pod písmenem a a b.  

• Ze skupiny ostatních přihlášených uchazečů, která má shodnou charakteristiku a která současně počtem 

převýší počet přijímaných, bude losováno až do maximálního počtu kapacity tří prvních tříd, tedy 

maximálně do celkového počtu 60 přijatých žáků.  

• Na průběh losování dohlíží předseda školské rady.  Výsledky losování budou zveřejněny na webu školy.  

V případě přijímání dvojčat je dvojčatům dle doporučení školské ombudsmanky přiděleno jedno zápisové 

číslo tak, aby nedošlo k jejich rozdělení. 

 

6. Výsledky zápisu zveřejníme do 7 pracovních dnů od ukončení zápisu na webových stránkách školy pod 

přiděleným číslem jednacím uchazeče.  

7. U přijatých dětí bude následovat podepsání smlouvy o vzdělávání v individuálně domluveném termínu 

nejpozději do 30. 4. 2022  

8. Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doručením Rozhodnutí o nepřijetí, které bude odesláno 

nejpozději 30. 4. 2022 
9. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku 

věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června 

příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li 

přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného 

v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující 

vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 

doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný 

zástupce.  

10. Během zápisu zákonní zástupci předloží:  svůj občanský průkaz, rodný list dítěte nebo u cizinců povolení 

k trvalému pobytu, případně další dokumenty (např. doporučující posouzení příslušného školského 

poradenského zařízení, údaje o mimořádném nadání, zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, o zdravotních 

obtížích aj.). 

 

 

 

 

 


