Základní škola GALAXIE, s.r.o., se sídlem K Nemocnici 1/211, 741 01 Nový Jičín, provozovna na
ul. B. Martinů 1994/4, Nový Jičín, email: skola@skolagalaxie.cz

Přijímání žáků do 1. ročníku šk. roku 2021/2022 na ZŠ Galaxie s.r.o.
Podmínky pro přijetí
1. Vyplněný dotazník k zápisu do ZŠ Galaxie
o odevzdání vyplněného dotazníku na standardním formuláři (web školy)
2. Absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky v zákonném termínu (1. 4. – 30. 4. příslušného
kalendářního roku)
3. Podpis Smlouvy o vzdělávání, úhrada 2-měsíční zálohy.

Preferenční kritéria (UPOZORNĚNÍ – preferenční kritéria mohou být z důvodu mimořádných opatření
epidemie Covid-19 upravena).
1.
2.
3.
4.

Odevzdání kompletně vyplněného dotazníku k zápisu do ZŠ Galaxie do 31.1.2021 – 2 body
Docházka staršího sourozence do ZŠ Galaxie – 10 bodů
Dítě zaměstnance – 10 bodů
Spolupracující rodina – 8 bodů
o návštěva rodiče s dítětem ve vyučování v příslušném šk. roce před zápisem – 4 body (z
organizačních důvodů v návštěvním týdnu - termín bude upřesněn)
o účast na veřejné akci školy – 4 body

5. Průběh zápisu – Posouzení školní připravenosti – 0 až 70 bodů
(matematické představy 0 - 13 bodů, zrakové a sluchové vnímání 0 - 20 bodů, komunikační
dovednosti 0 - 10 bodů, rozumové schopnosti 0 - 9 bodů, grafomotorika 0 - 9 bodů, paměť 0 – 3b,
sociální a emoční zralost 0 - 6 bodů)
Min. hranice pro úspěšné vykonání této části zápisu je 35 bodů.
6. Docházka do předškoláčku RAKETA (pro přiznání je nutná účast alespoň na 4 setkání ze 6) – 10 bodů

Maximální počet přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 bude 18 dětí.
Přijati budou žáci s nejvyšším počtem bodů podle konečného pořadí, do naplnění stanovené
kapacity 1. třídy - viz. Preferenční kritéria. V případě naplnění kapacity a stejného počtu bodů
u více uchazečů, rozhodne ředitel školy případným losováním. Kritéria pro přijetí se týkají i
žáků s odkladem povinné školní docházky.
Výsledky zápisu budou oznámeny na úřední desce a webových stránkách školy.

