INFORMACE K ORGANIZACI A PRŮBĚHU ZÁPISU
do mateřské školy pro školní rok 2021/22

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

PŘIHLASTE SVÉ DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, VE KTERÉ JE CÍLEM VYCHOVAT SAMOSTATNÉ,
SEBEVĚDOMÉ DÍTĚ, KTERÉ UMÍ ŘEŠIT PROBLÉMY, JE OCHOTNÉ SE UČIT NOVÉ VĚCI,
,,NEKŇOURÁ", DÁ SE S NÍM DOHODNOUT A UMÍ ŘÍCT, CO CHCE.

Vážení rodiče,
škola Basic je soukromá mateřská škola rodinného typu, která rodičům a jejich dětem nabízí
alternativní volbu výchovně-vzdělávacího procesu. Poskytujeme individualizované vzdělávání
s maximálním počtem 12 dětí ve třídě. Učíme tak, aby děti učivu rozuměly a uměly ho použít
v praxi. Využíváme metod kritického myšlení, badatelského přístupu k objevování světa a
učíme děti, aby uměly 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 DĚTÍ
Zápis proběhne individuálně prezenční nebo distanční formou po domluvě s rodiči ve dnech
11. a 12. května.
Počet přijímaných jsou 4 děti.
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CO UDĚLAT PŘED TERMÍNEM ZÁPISU?
Kontaktujte nás e-mailem na adresu skolka@skolabasic.cz s tím, že máte zájem zúčastnit se
zápisu do mateřské školy. Pokud chcete, aby si Vaše dítě prožilo zápis jako společenskou
událost v jeho životě, napište, zda preferujte zápis prezenční, či distanční (on-line) formou.
Nejde tedy o testování ani hodnocení dítěte.
Poté Vás telefonicky kontaktujeme a domluvíme si s Vámi na základě preferované volby
zápisu konkrétní den a čas zápisu.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
1. Přednostně jsou přijímány děti, jejichž sourozenec navštěvuje naši MŠ nebo ZŠ.
2. Poté se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,
jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2017 povinné.
3. Dále se přednostně přijímají děti, které před zahájením školního roku dovrší 4 let.
4. Následně se přijímají děti, které před zahájením školního roku dosáhnou 3 let.
5. Poté se přijímají děti mladší 3 let, které nejdéle k začátku školního roku dovrší 2 let.

JAK BUDEME NAPLŇOVAT KAPACITU TŘÍDY?
Při situaci, kdy se vyskytne více dětí se stejnou pozicí dle kritérií, budeme losovat.
Výsledky zápisu budou známy do 18. května. Informaci o přijetí, či nepřijetí dítěte obdrží
zákonní zástupci nejpozději do 20. května. V případě přijetí budou vyzvání k převzetí
rozhodnutí o přijetí, podpisu smlouvy a dalších náležitostí.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Mateřská škola Basic
Zábranského 8, Brno 616 00
Kancelář školy: brno@skolabasic.cz

773 826 166

Zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání: talasova@skolabasic.cz 601 338 885
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