Základní škola a mateřská škola Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky

Kritéria a podmínky pro přijímání dětí do 1. ročníku základní školy
Základní školy a mateřské školy Jeřabinka
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády
metodické doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy
budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole.
Základní škola a mateřská škola Jeřabinka aktualizuje na základě doporučení MŠMT, ve smyslu vládních
opatření a minimalizace osobního styku svá přijímací kritéria takto:
Kapacita první třídy základní školy pro školní rok 2021/2022 činí aktuálně 12 žáků. i
Pro účely přijímacího řízení do 1. ročníku základní školy při Základní škole a mateřské škole Jeřabinka
pro školní rok 2021/2022 stanovuji následující kritéria:
Hodnotící kritéria přijímacího řízení:

1) Dítě docházející do mateřské školy pracující na principech waldorfské pedagogiky nebo jeho
sourozenec navštěvující takovou školu

2) Zájem o waldorfskou pedagogiku a obeznámenost s jejími principy a metodami (podkladem
mohou být setkávání na besedách, slavnostech, dnech otevřených dveří a dalších akcích školy,
aktivní zapojení rodin apod.)
Hodnotící kritérium 2) může být řešeno s využitím nástrojů distanční komunikace.
Děti budou přijímány k základnímu vzdělávání podle naplnění hodnotících kritérií.
O přijetí či nepřijetí na školu rozhoduje přijímací komise konsensuálním způsobem (tzn. dohodou všech
členů přijímací komise). Není-li konsensu dosaženo, rozhoduje o pořadí los.
Podmínky přijetí dítěte do základní školy:
 uzavření Smlouvy o poskytování základního vzdělávání
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Zároveň probíhá řízení o zvýšení kapacity tříd na 16 žáků, které lze očekávat nejdříve od 1. 9. 2021.
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