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Základní informace a organizace zápisu do 1. třídy  
 
Vážení rodiče, 
 
Hlásek je malá škola, která vznikla a je pro děti a rodiče, kteří chtějí individuální přístup, otevřené a inspirující učitele 
a bezpečné prostředí pro rozvoj nejen dětí, ale i dospělých. Do Hlásku přijímáme děti, jejichž rodiče dávají svým 
dětem hranice, v rámci kterých děti zažívají důvěru a volnost. Rádi budeme partnery rodičům, kteří přemýšlejí 
především nad potřebami dítěte, ne jich samotných. Naše základní škola je postavena na vzájemném sdílení, 
spolupráci a partnerství. 

Hlásek je školou, která začleňuje děti se speciálními potřebami.  Nejsme speciální školou, naopak umožňujeme 
dětem začlenit se do běžného kolektivu. Začlenění a respekt k jinakosti je vzájemně obohacujícím procesem, učením 
se ohleduplnosti a zdrojem poznání.  

Partnery jsou pro nás rodiče, kteří nečekají od soukromé školy pouze zaplacenou službu, ale vnímají Hlásek jako učící 
se školu, čekají partnerství, jsou ochotni reálně nahlížet na své dítě, vyhradí si čas na zpětnou vazbu a jsou připraveni 
spolupracovat.  Zpětná vazba je pro nás zdrojem informací, příležitostí k zamyšlení a společnému učení a směřování. 

Termíny zápisu: 
 

 12. dubna od 15:30 do 17:30 v budově U Kapličky 58, Hlásná Třebaň. Prosím přijďte v 15:30, budeme mít 
pro děti společná centra. 
 

 Náhradní termín pro přihlášené do 12. dubna, kteří se nemohli zúčastnit v řádném termínu, je 20. dubna. 
Podrobnosti k náhradnímu termínu domluvíme osobně s rodiči. 
 

 Pokud se nemůžete zúčastnit žádného z termínů, zavolejte nám, domluvíme se na náhradním řešení. 
 

Jak se zapsat: 
 

 Veškeré informace potřebné pro ZÁPIS najdete na našich webových stránkách www.skolyhlasek.cz pod 
zeleným tlačítkem ZÁPIS. 

 Registrace k zápisu je možná přes registrační formulář.  
 Od 1. dubna již budete mít možnost přes tlačítko ZÁPIS vyplnit přihlášku a oficiální dokumenty, které 

budeme pro zápis potřebovat. 
 
Originál přihlášky prosím přineste v den zápisu. 
 
Co je třeba udělat před dnem zápisu: 
 

 Vzhledem k tomu, že bychom všem zájemcům rádi věnovali dostatek času, nabízíme možnost setkání ještě 
před zápisem, a to v březnu. 

 Prosím kontaktujte nás pro termín schůzky (Veronika Vaculovičová 777 568 562). Setkáte se tak s budoucí 
paní učitelkou, vedením školy, budete mít příležitost nahlédnout do výuky a poznat prostředí školy.  

 Je pro nás důležité se s vámi setkat osobně, abychom se poznali, abychom měli příležitost si společně 
popovídat o vzájemných očekáváních, a především o potřebách dítěte. 

 Pokud plánujete přihlásit dítě se speciálními potřebami, prosím, informujte nás předem, zajistíme 
přítomnost paní speciální pedagožky. 
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 Děti mohou již od března docházet každý čtvrtek dopoledne na přípravu s paní učitelkou a paní asistentkou a 
budoucími spolužáky. Přihlásit se je možné po osobní návštěvě rodiny ve škole. 

 
Zápis 12. dubna proběhne následovně: 
 

 Děti budou mít společný program, kde se setkají s budoucí paní učitelkou Lenkou Bitalovou a paní 
asistentkou Martinou Dědinovou. Děti budou mít připravena jednotlivá stanoviště s nejrůznějšími aktivitami. 
Zápis bude probíhat od 15:30 do 17:30. Děti by měly přijít v 15:30, aby si svůj den užily. 

 
 Rodičům se bude věnovat majitelka školy Veronika Vaculovičová a poradenské pracoviště. Ti, kteří se s námi 

setkají již v březnu, se s námi 12. dubna setkají znovu pouze v případě, že se společně domluvíme.   
 
K zápisu prosím přineste: 

 Originál přihlášky 
 Vyplněný dotazník 
 Občanský průkaz zákonného zástupce 
 Rodný list dítěte 

 
Pokud budete žádat o odklad školní docházky, nebo naopak chcete dítě přihlásit dříve než v řádném termínu, 
přineste prosím Žádost o odklad školní docházky, doporučení o odkladu od poradenského pracoviště a odborného 
lékaře. Pokud nemáte ještě dokumenty k dispozici, doneste prosím alespoň vyplněnou Žádost a doporučení 
praktického lékaře. 
 
Pokud má vaše dítě jakékoli speciální potřeby, prosím přineste potřebnou dokumentaci z vyšetření. Na zápise budou 
přítomny naše kolegyně z Poradenského pracoviště, rády se Vám budou věnovat. 
 
Průběh zápisu: 

 Zápis ve formě center za přítomnosti dětí i rodičů 
 Výsledky zápisu do 30 dnů 

Kritéria zápisu: 
 Sourozenec v Hlásku 1 bod  
 Předchozí docházka do mateřské školy (jakékoliv nebo při dané ZŠ) se stejným zaměřením ŠVP 0–4 body 
 Míra naplnění předpokladů ke vzdělávání v těchto oblastech v souvislosti s ŠVP školy – sociální a pracovní 

dovednosti, grafomotorika, sluchové a zrakové vnímání, předmatematické představy a orientace, řeč 0-14 
bodů 

 V případě stejného počtu bodů rozhoduje losování  
 

Maximální počet bodů u zápisu je 19 
Maximální počet žáků v 1. třídě: 17 
 
Co bude po zápise: 
 

 Každé dítě obdrží svůj kód, pod kterým bude zařazeno mezi zájemce o 1. třídu.  
 V případě většího počtu zájemců o 1. třídu budou děti seřazeny dle počtu získaných bodů. V případě potřeby 

budeme losovat do maximální kapacity třídy z dětí, které do MŠ HLÁSEK nedocházejí. Výsledky zápisu budou 
známy do 30 dní.  

 Zákonný zástupce obdrží dokument o přijetí dítěte a smlouvu k podpisu. 
 Do 15. června je třeba odevzdat škole podepsanou smlouvu a uhradit dle zaslaného předpisu 5 % školného  

(tato částka je nevratná). 
 Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách v sekci ÚŘEDNÍ DESKA.  
 Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí s odůvodněním. 
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 Vše, co potřebujete vědět o podmínkách vzdělávání a pravidlech školy, najdete ve smlouvě a školním řádu. 
Oba dokumenty jsou na webových stránkách www.skolyhlasek.cz. 

 Na webových stránkách rovněž najdete ceník k 31. 3. 2023, který bude platný od 1. 09. 2023. 
 V průběhu června proběhne pro přijaté děti setkání rodičů s paní učitelkou a paní asistentkou. 
 Maximální počet dětí ve třídě je 17 žáků. 

 
 
Mgr. Vendulka Myšková 
ředitelka Škol Hlásek  


