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Vnitřní předpis pro zápis do první třídy ZŠNČP na školní rok 2017/2018 

1. Termín zápisu:  4., 5. a 6. 4. 2017 od 13.00  
2. Forma a součásti zápisu:  

 
a) Motivační rozhovor s dítětem  
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 test probíhají za účasti kvalifikované 
elementaristky. Pro testování je nutné si vyžádat přesný termín – viz níže  

 

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.  

Body jsou přidělovány následovně:  

a) Ověřovací test         20 bodů 

b) Dvojjazyčnost dítěte ČJ/NJ (popř. jednojazyčnost německá)                           10 bodů            

c) Předchozí návštěva mateřské školy či školy v německy hovořící zemi                  8 bodů 

d) Návštěva německé školky v ČR                                                                                     5 bodů 

e) Sourozenci na ZŠNČP                                                                                                      4 body 

V případě, že je ověřovací test hodnocen pod 10 bodů, nelze dítě do první třídy ZŠNČP zařadit.  

Ve třídě může být dle smlouvy o poskytnutí základního vzdělání na ZŠNČP nejvíce 26 dětí. Pro školní 
rok 2017/2018 se otevírají 2 první třídy. V případě přijetí dítěte bude rodičům předána Smlouva o 
poskytnutí vzdělání. V případě neuzavření smlouvy v den zápisu bude místo postoupeno dalšímu 
zájemci.  

Testování školní zralosti pro žáky navštěvující Školičku proběhne v individuálně dohodnutých 
termínech. 

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 
Ředitelka školy, v Praze, dne 1. 1. 2017 
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Upozornění: 

Děti, které navštěvují školičku, budou testovány v rámci hodin školičky. Ostatní zájemce žádáme, aby 
si mailem vyžádali přesný termín testování. Rádi bychom předešli dlouhému čekání.  

Kontaktujte nás, prosím, na adrese:  napravnikova@gtmskola.cz    

Výsledky zápisu a rozhodnutí o přijetí budou písemně sděleny rodičům do 30. 4. 2017. 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na naše budoucí prvňáčky. 

Mgr. H. Nápravníková 

Zástupkyně pro ZŠNČP 
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