
Nejčastější otázky a odpovědi  

 

Kolik tříd 1. ročníku plánujete otevřít? 

Plánujeme dvě první třídy, v případě vysokého zájmu maximálně tři. 

Musím se k zápisu s dítětem dostavit na spádovou školu? 

Ne. Školu si můžete sami vybrat, ale dítě na ni nemusí být přijato. Ze zákona upřednostněni budou uchazeči s místem trvalého 

pobytu v příslušném školském obvodu, tzv. spádoví. Proto doporučujeme současně provést zápis i na vaší spádové škole. 

Mohu tedy své dítě zapsat na více škol? 

Ano. Při vyhodnocení výsledku zápisů jsou ale vícezápisy samozřejmě komplikací, která zpomaluje zveřejnění výsledků a 

zkresluje počet volných míst školy. Prosíme proto v takovém případě předem o upozornění, zda naši školu preferujete. V 

případě přijetí vašeho dítěte na jinou vámi preferovanou školu můžete požádat ideálně o zpětvzetí žádosti o přijetí.  

Přijetí žáka z jiného spádového obvodu sděluje ředitel školy spádové škole. 

Jaká je šance na přijetí nespádových žáků? 

Každoročně přijímáme běžně i žáky mimo náš obvod a snažíme se vyhovět většině zájemců. Předem ale nelze 

pravděpodobnost přijetí nějak přesně určit. Po spádových žácích mají další nejvyšší šanci děti z Prahy 10, kteří u nás již mají 

sourozence.  

Musím absolvovat zápis, když budu chtít pro dítě odklad? 

Rozhodně ano. Je zákonná povinnost dítě zapsat i přesto, že bude docházka odložena. Žádost o odklad se podává v období 

zápisu. Vzhledem k přetíženosti poradenských zařízení je ale možné žádost doplnit o příslušné posudky později. Termín 

vyšetření si však domluvte co nejdříve.  

Musím absolvovat znovu zápis, když mělo mé dítě již odklad? 

Ano. Zapisujete se na konkrétní školní rok. 

Rozhoduje pořadí přihlášek k zápisu? 

Rozhodně ne. Rovnocenné jsou všechny přihlášky doručené v termínu zápisu. 

Jak a kdy se dozvím o přijetí do vaší školy? 

Výsledky rozhodnutí budou zveřejněny na webových stránkách školy a vývěsce na budově bez zbytečného odkladu, nejpozději 

do 30 dnů od ukončení zápisů. Rozhodnutí o přijetí se v písemné podobě nerozesílá. Na vyžádání ale není žádný problém jeho 

stejnopis vystavit. Rozhodnutí o nepřijetí se naopak odesílá v písemné podobě.  

Je možné se proti rozhodnutí odvolat? 

Ano. Dne 19. 4. 2021 můžete nahlédnout do spisu na vyhodnocení výsledku zápisu vašeho dítěte. Případné odvolání proti 

výsledku se podává písemně Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím ředitelky školy.  

Dostanou rodiče přijatých žáků podrobnější informace před nástupem do 1. třídy? Proběhnou setkání s pedagogy? 

Ano. Podle epidemiologické situace se v červnu uskuteční třídní schůzky nebo budou informace předány jinou formou. Dozvíte 

se o školních pomůckách, organizaci 1. dne školního roku (zda bude možná účast rodičů ve škole apod.), přihlášení do školní 

družiny či jídelny apod. V případě specifických potřeb budoucího žáka je možné domluvit individuální schůzku ještě před 

zahájením školního roku. 

Jakou metodou probíhá v prvních třídách výuka čtení a matematiky? 

V nejlepším slova smyslu naše škola preferuje tradiční metody výuky. Sázíme na časem prověřené postupy, přestože se 

rozhodně nebráníme inovacím a zapojujeme se do řady projektů pro aktivní a moderní výuku. Výuka čtení probíhá klasickou 

analyticko-syntetickou metodou. Píšeme vázaným písmem. Využíváme vynikající řadu učebnic vydavatelství Nová škola, která 
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má ucelenou řadu i pro matematiku a prvouku zpracovanou i v elektronické podobě pro prezenční i distanční výuku. Naše 

škola nevyučuje matematiku podle prof. Hejného, nevyužívá metodu Sfumato – splývavé čtení ani alternativní písmo 

Comenius. 

Má vaše škola pevný rozvrh hodin? 

Ano. Vyučujeme podle stabilního rozvrhu a začátek a konec výuky ohlašuje zvonění. Školní družina: 7.00 - 7.45 hodin/ 11.40 

- 17.00 hodin. Školní výuka pro 1. ročník od 8.00 hod. do 11.40 (1x týdně do 12.35 hod.) 

Má škola vlastní jídelnu? Jak funguje? 

Jídelna je přímo v budově, ale na Praze 10 je samostatnou organizací. Naše spolupráce s ní je ale samozřejmě blízká. Na výběr 

je ze dvou jídel, objednávky se zařizují nejčastěji přes online rozhraní.  Žáci mají čip, volit tedy mohou i na zařízení ve škole. 

Záležitosti diet a alergií je třeba řešit přímo s vedoucí jídelny paní Irenou Benešovou. 

Je vaše škola vhodná i pro žáky bez hudebního nadání? 

Samozřejmě. Naše škola má rozšířenou výuku hudební výchovy v některých třídách. Hudbu máme rádi, prezentujeme se 

hudebně pohybovými aktivitami, ale nejsme škola hudební. Hudební talent není žádným kritériem pro přijetí. Věnujeme se 

rozvoji všech složek osobnosti žáka.  

V čem spočívá program rozšířené hudební výchovy (RvHv)? 

Spočívá v posílení časové dotace v rozvrhu hodin, aby byl pro hudbu větší prostor. Na stránce k zápisu je uveden odkaz na 

učební plán. Můžete porovnat, jak se časové dotace předmětů liší. Na 1. stupni je Hv posílena na úkor jedné hodiny Čj nebo 

Prvouky. Celková délka vyučování se neliší. Podstatné je, že náplní výuky je od 1. třídy také hra na flétnu. Více prostoru je 

věnováno i technice zpěvu, nauce, notovým zápisům apod. V první třídě ale neočekávejte zpěv z not. Škola disponuje 

nadstandardním vybavením pro výuku tohoto oboru. Žáci se realizují na několika hudebních vystoupeních a příprava na ně je 

součástí vyučovacích hodin Hv.  

Jak se budou žáci do programu RvHv zařazovat? Proběhne nějaké přezkoušení? 

Při projevení zájmu vás budeme po samotném zápisu kontaktovat. Vloni probíhala individuální zjišťování předpokladů, které 

nebylo nutné u dětí, které se už hudbě v nějaké formě věnují.  

Co když se ukáže, že volba programu RvHv nebyla šťastná? 

Lze požádat o přestup do programu bez RvHv, kterému obvykle vyhovíme. Ředitelka školy to konečně může na základě 

doporučení vyučujících i sama iniciovat. Pokud jsou ve třídě dvě skupiny žáků s RvHv a bez ní, je prostupnost zcela 

bezproblémová. Jinak je třeba přestoupit do paralelní třídy ročníku nebo v ní alespoň absolvovat odlišné hodiny.  

Pokud by opět nastala distanční výuka, jak je pro prvňáčky koncipována? 

Kolektiv je rozdělen na několik skupin, aktuálně maximálně po šesti žácích. Setkání trvá mezi 30 až 50 minutami, probíhá 

denně, případně s jedním dnem na individuální konzultace. 

Probíhá hudební výuka distanční formou? 

Distančně se výchovné předměty vyučují obvykle jen dobrovolně jako odpolední aktivita. Nabízí se například výuka hry na 

flétnu. Videa jsou pak dána žákům k dispozici. Vyučující také točí videa s vlastními nahrávkami aktivit, žáci reagují svými 

videovýstupy apod. 

Jaká je zkušenost školy se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)? 

SVP u žáků jsou běžnou záležitostí, se kterou mají naši vyučující zkušenost a během výuky je berou v potaz. Máme školní 

poradenské pracoviště. Tvoří ho koordinátor integrace a inkluze, výchovná poradkyně a školní metodička prevence. Jsme 

v pravidelném kontaktu s poradenskými zařízeními, respektujeme doporučení PPP a SPC. Běžně provádíme pedagogické 

intervence, hodiny speciálně pedagogické péče, doučování apod. Ve dvou třídách máme asistenty pedagoga.  
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