INFORMACE K ORGANIZACI A PRŮBĚHU ZÁPISU
do 1. ročníku, který bude otevřen ve školním roce 2021/22
v 2. základní škole Heuréka, s.r.o. v Brně
Předzápis
Předzápis probíhá jako osobní schůzka, které se účastní rodina s dítětem a pedagogové školy. Koná se
v individuálně domluveném termínu před formální částí zápisu. Účelem této schůzky je zjistit, do jaké
míry se hodnoty a očekávání rodiny ohledně vzdělávání dítěte shodují s hodnotami a očekáváními
školy. O výsledku předzápisu budou rodiče informováni zhruba do jednoho týdne od termínu, v němž
se zúčastnili předzápisu.

Termín zápisu a počet přijímaných dětí
Na předzápis navazuje formální část zápisu, a to v pátek 9. dubna 2021. Ve školním roce 2021/22 bude
otevřena 1 první třída o maximálním počtu 13 dětí.

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku
Děti budou přijímány na základě bodového hodnocení souladu hodnot mezi rodinou a školou. Při
rozhodování o přijetí dítěte postupuje škola tímto způsobem:





Soulad hodnot mezi rodinou a školou je vyjádřen na škále 1 až 10, přičemž 1 bod znamená
úplný nesoulad a 10 bodů naprostý soulad.
Za školu udělují bodové hodnocení celkem 3 pedagogové. Maximální počet bodů činí 30.
Pokud rodina získá méně jak 15 bodů, rozhodne škola o nepřijetí dítěte, a to i v tom případě,
že kapacita třídy nebude naplněna.
Pokud se ve škole vzdělává sourozenec předškoláka, který žádá o přijetí do Základní školy
Heuréka, získává tento předškolák bonus 10 bodů (do maximální výše 30 bodů).

Co udělat před zápisem
Rodiče dítěte si zarezervují termín předzápisové schůzky, o který požádají školu telefonicky, pomocí
kontaktního formuláře nebo e-mailem.

Jaké kroky budou následovat po zápisu?
Na žádost o přijetí škola odpoví ve správním řízení. Výsledky zápisu se zveřejňují vyvěšením seznamu
uchazečů, a to pod přiděleným registračním číslem na dveřích školy. Seznam bude zveřejněn rovněž
na webových stránkách školy.
Brno, 30. 10. 2020
Mgr. Richard Jurečka, Ph.D.
ředitel školy
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2. základní škola Heuréka, s.r.o., se sídlem v Brně, Pellicova 20/2c, 602 00 Brno,
zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení (IZO 691009538)
a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89885 (IČO 044 28 757)

