č. j. WZŠaMŠB-56/2021
V Brně 15. 1. 2021

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Přednostně přijímáme děti s místem trvalého pobytu (§ 36 odst. 7 školského zákona)
ve školském obvodu dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2020
(celé území statutárního města Brna).

1.

Dítě s místem trvalého pobytu na území statutárního města
Brna (§ 36 odst. 7 školského zákona)

a)

jehož zákonní zástupci (nebo jeden z nich) se zúčastnili
jednoho bezplatného víkendového semináře o waldorfské pedagogice
organizovaného pro rodiče školou ve školním roce 2020/2021 v cyklu
„Waldorf - vzdělávání pro budoucnost“

20 bodů

Víkendový seminář škola organizuje proto, aby obeznámila zájemce
o naši školu a waldorfskou pedagogiku s principy a metodami výuky a
učebním programem na waldorfské škole. Na setkání zároveň dochází
k důležitému vytváření společného sdílení výchovně vzdělávacích
metod a cílů mezi školou a rodinou, i rodinami vzájemně.
Zákonní zástupci jsou povinni pro započítání kritéria svoji účast
na semináři doložit osvědčením o účasti (nebo kopií osvědčení), které
je účastníkům vydáno po absolvování celého víkendového semináře.

b)

jehož sourozenec (nebo více sourozenců) navštěvuje (navštěvoval)
Waldorfskou ZŠ Brno

2.

Dítě s místem trvalého pobytu mimo území statutárního města
Brna

a)

jehož zákonní zástupci (nebo jeden z nich) se zúčastnili
jednoho bezplatného víkendového semináře o waldorfské pedagogice
organizovaného pro rodiče školou ve školním roce 2020/2021 v cyklu
„Waldorf - vzdělávání pro budoucnost“

10 bodů

20 bodů

Víkendový seminář škola organizuje proto, aby obeznámila zájemce
o naši školu a waldorfskou pedagogiku s principy a metodami výuky a
učebním programem na waldorfské škole. Na setkání zároveň dochází
k důležitému vytváření společného sdílení výchovně vzdělávacích
metod a cílů mezi školou a rodinou, i rodinami vzájemně.
Zákonní zástupci jsou povinni pro započítání kritéria svoji účast
na semináři doložit osvědčením o účasti (nebo kopií osvědčení), které
je účastníkům vydáno po absolvování celého víkendového semináře.
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b)

jehož sourozenec (nebo více sourozenců) navštěvuje (navštěvoval)
Waldorfskou ZŠ Brno

10 bodů

Zákon č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
v platném znění (školský zákon)
§ 36
(7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském
obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy
nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve
školském rejstříku.

Schválil:

Mgr. Tomáš Jedlička
ředitel školy
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