
1 
 

 

INFORMACE K ORGANIZACI A PRŮBĚHU ZÁPISU 

do 1. ročníku, který bude otevřen ve školním roce 2022/23 

v Základní škole a mateřské škole Basic, o.p.s. 

 

 

PŘIHLASTE SVOJE DÍTĚ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY, V NÍŽ SE DĚTI UČÍ SVÝM VLASTNÍM TEMPEM, 
UČENÍ JE BAVÍ A NAUČENÉMU SKUTEČNĚ ROZUMÍ. DO ŠKOLY, KDE JSOU DĚTI ŠŤASTNÉ. 

 

 

Vážení rodiče, 

škola Basic je soukromá základní škola rodinného typu, která rodičům a jejich dětem nabízí 

alternativní volbu výchovně-vzdělávacího procesu. Poskytujeme individualizované vzdělávání 

s malým počtem žáků ve třídě a jejich aktivním zapojením do výuky a dění ve škole. Učíme tak, 

aby žáci učivu rozuměli a uměli ho použít v praxi. Využíváme metod kritického myšlení, 

badatelského přístupu k objevování světa a učíme žáky, aby se uměli sami učit a překonávat 

překážky, na které při učení narazí. Dbáme na to, aby se u nás děti cítily bezpečně a našim 

učitelům i svým kamarádům plně důvěřovaly. Vy, jako rodiče, jste pro nás partneři, bez jejichž 

spolupráce nebude výchovně-vzdělávací proces nikdy dostatečně efektivní. Jsme moc rádi, že 

hledáte nejlepší cestu světem vzdělávání pro svoje dítě, nikoliv pouze službu, kterou si 

jednoduše zaplatíte. 

Z důvodu karanténních opatření není možné klasický hromadný zápis za účasti všech dětí a 

rodičů. I přesto bychom velmi neradi děti o tento zážitek připravili. Rádi bychom se s Vámi 

domluvili na individuálním zápisu, a to prezenční či distanční formou. To prosím berte jako 

možnost, nikoliv nutnost. Níže naleznete veškeré potřebné informace.  

 

 

TERMÍN ZÁPISU A POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ 

 

Zápis proběhne individuálně prezenční formou v odpoledních časech po domluvě s rodiči ve 

dnech 6. a 7. dubna. 

Maximální kapacita v 1. ročníku je stanovena na 12 žáků. Otevíráme vždy pouze jednu třídu 

v ročníku. 
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CO UDĚLAT PŘED TERMÍNEM ZÁPISU? 

 

Kontaktujte nás e-mailem. Pokud chcete, aby si Vaše dítě prožilo zápis jako společenskou 

událost v jeho životě a vyzkoušelo si plnit hravé úkoly na jednotlivých stanovištích, napište na 

adresu brno@skolabasic.cz s tím, že máte zájem zúčastnit se zápisu do 1. třídy na naší škole. 

U zápisu nejde o testování ani hodnocení dítěte. 

Poté Vás telefonicky kontaktujeme a domluvíme si konkrétní den a čas zápisu. 

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

1. Dítě již plní předškolní docházku v MŠ Basic……..…………………………………….………..3 body 

2. Dítě má v MŠ či ZŠ Basic sourozence…………………………………………………………..…….2 body 

3. Sdílení alternativního pedagogického přístupu podle školního vzdělávacího programu 

ZŠ Basic.………………………………………………………..………………………………………..…max. 3 body  

 

 

JAK BUDEME NAPLŇOVAT KAPACITU TŘÍDY? 

 

Primární hledisko naplnění kapacity třídy bude dle dosaženého počtu bodů. Při situaci, kdy se 

vyskytne více dětí se stejným počtem bodů, budeme losovat. 

Výsledky zápisu budou známy do 12. dubna. Informaci o přijetí, či nepřijetí dítěte obdrží 

zákonní zástupci nejpozději do 16. dubna. V případě přijetí budou vyzvání k převzetí 

rozhodnutí o přijetí, podpisu smlouvy a dalších náležitostí. 

 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 

 

Základní škola a mateřská škola Basic, o.p.s. 

Šujanovo nám. 356/1, Brno 602 00 

Kancelář školy:  brno@skolabasic.cz 773 826 166 

Ředitel školy:  klaska@skolabasic.cz 775 980 023 
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