Informace o zápisu k základnímu vzdělávání – preferenční kritéria
Přijímání žáků k základnímu vzdělávání v Soukromé základní škole Pianeta, s.r.o.
Podmínky pro přijetí
1) odevzdání vyplněného dotazníku oběma zákonnými zástupci
2) absolvování formální i neformální části zápisu k plnění povinné školní docházky
v zákonném termínu (1. 4. – 30. 4. příslušného kalendářního roku) – přesné datum a organizaci
zápisu určí ředitel školy (zveřejní na webových stránkách školy – www.zspianeta.cz, na úřední
desce u hlavního vchodu do školy)
3) vhodné personální, materiální a prostorové podmínky školy
4) podpis Smlouvy o vzdělávání
Preferenční kritéria:
Oblasti, které budou u zápisu hodnoceny – jsou zveřejněny také na webových stránkách školy – www.zspianeta.cz

Preferenční kritéria

Obsah/popis kritéria
Vyplnění dotazníku

Spolupracující rodina

Průběh zápisu dítěte

Bodová škála
0-12

Sourozenci uchazečů, kteří v současnosti
studují ve škole SZŠ PIANETA

10

Sourozenci uchazečů, kteří v minulosti
studovali ve škole SZŠ PIANETA

3

Děti zaměstnanců

15

Samostatnost

0-2

Vstupní rozhovor/ komunikační dovednosti

0-2

Matematické představy

0-2,5

Prostorová a časová orientace

0-2,5

Zrakové rozlišování

0-2

Sluchové vnímání

0-2

Paměť + řeč

0-2

Grafomotorika

0-2

V současné době jsou třídy naplňovány do počtu 8 žáků, ve výjimečných případech 9.

Soukromá ZŠ PIANETA, s.r.o.
K Rybníku 1330, Orlová - Poruba, 735 14
IČ: 29445191
Místo působení školy:
Trnková 280, Bohumín - Pudlov, 735 51

Mgr. Petra Nováková
Ředitelka školy

Dotazník pro zákonné zástupce u zápisu či přestupu
do Soukromé základní školy Pianeta:

Jméno dítěte: …………………………………………………………………………………..
1. Co Vás vedlo k tomu, že jste se rozhodli pro naši školu?

2. Co Vás nejvíce oslovilo z Montessori pedagogiky?

3. Co očekáváte, že dá naše škola Vašemu dítěti?

4. Souhlasíte s tímto typem vzdělávání oba? Případně prarodiče?

5. Je něco, co vnímáte na naší škole jako problematické?

6. Spolupracovali jste již dříve s naší školou či centrem? Jakým způsobem?

V Bohumíně dne ………………………………
Podpis zákonných zástupců …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

