Základní škola německo-českého porozumění
a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s.
Grundschule der deutsch-tschechischen Verständigung
und Thomas-Mann-Gymnasium, g.n.G.
Střížkovská 27/32
180 00 Praha 8

Vnitřní předpis pro zápis do první třídy ZŠNČP na školní rok 2018/2019
1. Termín zápisu: 4., 5. a 6. 4. 2018 od 13.00, náhradní termín 17.4.2017
2. Výsledky zápisu budou do 3.5.2018 zveřejněny pod registračními čísly na úřední desce školy,
rozhodnutí o nepřijetí budou zasílány rovněž poštou.
3. Forma a součásti zápisu:
a) Registrace prostřednictvím webového formuláře do 30.3. 2018
b) Rozhovor s rodiči
c) Ověřovací test: Součástí zápisu je ověřování schopností dítěte a jeho školní připravenosti,
která je nezbytná pro zvládnutí specifického školního vzdělávacího programu ZŠ NČP a
rozšířenou výuku cizích jazyků.
Ověřovací testy probíhají za účasti kvalifikované
elementaristky a jsou pro všechny děti stejné. Pro testování je nutné si vyžádat přesný termín
– viz níže
d) Motivační a orientační rozhovor navazuje na ověřovací test a v souladu s věkovými specifiky
předškolních dětí motivační formou doplňuje skutečnosti zjištěné testovou formou. Je
součástí ověřování schopností a připravenosti dítěte pro zvládnutí specifického školního
vzdělávacího programu ZŠ NČP
Děti jsou do první třídy zařazovány podle získaných bodů v průběhu celého zápisu a přijaty jsou děti
s nejvyšším počtem dosažených bodů. V případě, že dítě není do naší školy přijato, může být
umístěno na pozici náhradníka a zařazeno do první třídy, pokud se v ní uvolní místo.
Pokud zákonní zástupci uchazeče doloží vývojovou poruchu učení svého dítěte kopií posudku ze
školského poradenského zařízení, bude na to brán zřetel při ověřovacím testu a rozhovoru, který
bude buď vhodným způsobem upraven s ohledem na diagnostiku uchazeče nebo odpovídajícím
způsobem vyhodnocován.
Body jsou přidělovány následovně:
a) Ověřovací test
20 bodů
b) Orientační rozhovor
10 bodů
c) Německý jazyk – body se přidělují buď za dvojjazyčnost nebo předchozí výuku nj následovně:
Dvojjazyčnost dítěte ČJ/NJ (popř. jednojazyčnost německá)
12 bodů
Výuka německého jazyka v předškolním obd. (nutno doložit)
10 bodů
Maximální dosažitelný počet bodů za celý zápis je 42 bodů. V případě, že je ověřovací test a
orientační rozhovor hodnocen celkově pod 15 bodů, nelze dítě do první třídy ZŠNČP zařadit.
Vyskytne-li se u několika uchazečů rovnost bodů tak, že nemohou být všichni přijati, aniž by byl
překročen stanovený počet přijímaných žáků, nebude přijat žádný z nich
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Ve třídě může být dle smlouvy o poskytnutí základního vzdělání na ZŠNČP nejvíce 26 dětí. Pro školní
rok 2018/2019 se otevírají 2 první třídy. V případě přijetí dítěte bude rodičům předána Smlouva o
poskytnutí vzdělání. V případě neuzavření smlouvy do 7.5.2018 bude místo postoupeno dalším
zájemcům.
Děti, které navštěvují Školičku ZŠNČP, budou testovány v rámci hodin školičky. Ostatní zájemci budou
o přesném termínu testování vyrozuměni na emailové adrese zadané v registračním formuláři –
snažíme se tím předejít dlouhému čekání dětí.
Dotazy k zápisu do ZŠ či dotazy týkající se základní školy mohou zákonní zástupci směřovat na
zástupkyni pro ZŠ paní Mgr. Hanu Nápravníkovou na email: napravnikova@gtmskola.cz
Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Ředitelka školy, v Praze, dne 1. 9. 2017
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