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Předpokládaný průběh a organizace zápisu pro školní rok 2021/2022 

Vážení rodiče, 

    při přijímání dětí k základnímu vzdělávání do 1. třídy bude škola v případě, kdy počet 

uchazečů překročí kapacitu 1. třídy, postupovat podle kritérií zveřejněných na webu školy 

www. zssvobodna.cz. Přednostně budou přijímány děti ze spádové oblasti. V případě, že i přes 

uplatnění kritérií bude počet uchazečů překračovat kapacitu školy, bude probíhat losování. 

   Jedním z kritérií je účast na akcích z Cyklu setkání pro rodiče budoucích prvňáčků. Tento 

cyklus obsahuje 6 akcí, přičemž pro splnění tohoto kritéria je požadována účast na více jak  

polovině akcí, které se reálně uskuteční. Za účast na každé akci bude vydáno osvědčení. 

   V případě, že možnost konat tyto plánované akce bude vzhledem k epidemiologické situaci a 

v tom čase platným opatřením omezena, budeme usilovat o uskutečnění akce v podmínkách dle 

těchto nařízení (např. více skupin s povoleným počtem účastníků v různých 

termínech) případně v náhradním termínu. O nastalých změnách budete informováni 

prostřednictvím webu školy. Na každou akci je třeba se předem přihlásit na tomto e-mailu: 

zapis@zssvobodna.cz. Děkujeme.  

Cyklus setkání pro rodiče budoucích žáků 1. třídy, získejte informace, poznejte prostředí, 

učitele i principy waldorfské pedagogiky. 

14. 11. 2020  Škola pro rodiče – dopoledne, během kterého můžete zažít to, co budou zažívat 

Vaše děti během vyučování, poznáte některé z metod práce, získáte odpovědi na otázky a 

mnohem víc…Začínáme v 9.00 hod. 

24. 11. 2020 Den otevřených dveří pro 1. stupeň – získáte vhled do běžného dne života 

nižších tříd školy. 

26. 1. 2021 Výchova uměním– poznejte, co prožívají děti při práci s bločky, při technice 

akvarelové malby ve waldorfské škole. 

24. 2.  2021 Den otevřených dveří pro 2. stupeň – získáte vhled do běžného dne života vyšších 

tříd školy. 

24. 2. 2021 Odpolední škola pro rodiče – odpoledne, kde budete bádat a objevovat po vzoru 

dětí druhého stupně a budete mít možnost posoudit, kam se mohou děti během školní docházky 

posunout. 

27. 3. 2021 Setkání s rodiči a jejich předškoláky – závěrečná možnost zažít atmosféru 

waldorfské školy a získat odpovědi před zápisem do 1. tříd pro školní rok 2021/2022. 

Pro organizaci zápisu bychom rádi zavedli možnost přijít k zápisu v předem dohodnutém čase 

a umožnili vyplňování formuláře žádosti předem elektronicky. Zároveň zůstane zachována 

možnost podat a vyplnit žádost o přijetí ve dnech zápisu ve škole. Konkrétní podoba zápisu 

bude dána také v té době platnými nařízeními k epidemiologické situaci. 
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