Dny otevřených dveří – společná setkání:

 PROFILACE školy:
Naše škola se v posledních 13 letech profiluje na hudební výchovu.
V každém ročníku (1. - 9. ročník) byla zřízena třída se zaměřením
na hudební výchovu. Děti mají týdně 3 hodiny hudební výchovy. Výstupem je pak
účinkování dětí na koncertech školy, společných koncertech partnerských škol a
různých jiných aktivitách (besídky ke Svátku matek, vánoční besídky, akce města
Říčany...).
Výuka je náročnější zejména v teoretické části – děti se seznamují s hudební naukou
v podstatně větším rozsahu, učí se intonaci, vstřebávají pěvecké návyky, využívají
hru na hudební nástroj ve výuce.
Podmínky pro zařazení do HT:
Předběžnou přihlášku je nutno podat do 13.3.2021
talentová zkouška základní hudebnosti
zkoušky: 24. 3. 2021 od 14:00 do 18:00
Na škole máme pro žáky školní kapelu a orchestr. Žáci z těchto skupin také účinkují
na koncertech pro školu i veřejnost, vydali jsme několik hudebních CD s jejich
nahrávkami. Více uvidíte v hudebně školy.
Do 6. třídy s rozšířenou hudební výukou budeme přijímat děti z jiných škol až
v závislosti na volné kapacitě školy. Zkoušky proběhnou 27. 5. 2021 od 15:00 do
18:00. Je třeba také podat přihlášku do 15.5.2021.
Nejprve musí proběhnout zápis do 1. ročníku a přijímací řízení na nižší gymnázia.
Poté budeme vědět, kolik volných míst do kapacity školy a 6. tříd zbývá volných.
Pokud budete mít zájem o hudební 6. třídu, ozvěte se prosím začátkem května. Rádi
Vám sdělíme, jak na tom jsme s počty žáků
V učebním plánu pro ostatní třídy je také navýšena hodina výtvarné výchovy, a to v
1. a 2. ročníku. Na 2. stupni je pro výtvarně nadané děti možnost navštěvovat
volitelný předmět výtvarné techniky, a to v 7. - 9. ročníku, jako nepovinný předmět

mohou děti navštěvovat Výtvarný ateliér.
Dalším zaměřením školy je jazyková výchova. Od 3. ročníku mají děti ve všech
třídách povinný anglický jazyk. Jde hlavně o seznámení s jazykem a položením
základů pro další rozvoj.
Od 3. ročníku máme pro další rozvoj dětí možnost volitelných předmětů z různých
oblastí. V rámci nich si mohou zvolit literárně dramatickou výchovu, která by měla
rozvíjet u dětí především čtenářskou gramotnost a pojem o dětské literatuře a
volitelný předmět Rozumíme penězům – matematická gramotnost.
V pátém ročníku mají děti hodinu anglické konverzace s rodilou mluvčí.
Na 2. stupni pak děti mohou využít nabídky volitelných předmětů NJ a RJ.
Výuka AJ bývá doplněna zájezdem do Anglie (žáci 5. - 9. roč.), kdy se žáci jednak
zdokonalují v AJ (jsou ubytováni v rodinách). Od 7. ročníku je povinně volitelný
2.cizí jazyk NJ, RJ.
Letos druhým rokem chceme otevřít třídu s rozšířenou výukou angličtiny.
Předběžné přihlášky je nutné podat k rukám ředitele školy do 13. 3. 2021.
Od první třídy budou v těchto třídách některé předměty vyučovány polovinou
v českém jazyce a polovinou v anglickém jazyce.
Podmínky pro přijetí do třídy s rozšířenou výukou AJ:
Pro přijetí do této třídy je nutná plná školní zralost bez vady řeči.
Míru vhodnosti posoudí po zápisu do 1. ročníku školní psycholog.
Se žáky se specifickými poruchami učení pracujeme
v rámci volitelných předmětů jednu hodinu týdně, kterou vede speciální pedagog.
V rámci inkluze poskytujeme podporu pro děti se SVP ve všech ročnících školy pod
vedením speciálního pedagoga.

 ZÁPIS DO 1.ROČ :

Pro školní rok 2021/2022 jsou vytvořena na webových stránkách školy kritéria pro
přijetí a zařazení žáků do 1. ročníku
- přihlašování k zápisu
- kritéria pro přijetí
- správní řízení
Pokud bude zákonný zástupce žádat odklad školní docházky pro své dítě, potřebuje
ke své žádosti ještě vyšetření z příslušného poradenského zařízení – pro nás PPP pro
Prahu - východ se sídlem v Hloubětíně a detašovaným pracovištěm v Říčanech (3.ZŠ
u Říčanského lesa), případně jiná akreditovaná PPP, a doporučení buď odborného
lékaře, nebo klinického psychologa.
Žádost o OŠD lze podat NEJPOZDĚJI do 31. 5. příslušného roku.
Doporučujeme podat zároveň s žádostí o přijetí do školy. Dodatečný odklad
školní docházky – je možný do konce 1. pololetí 1. ročníku. Je nutné mít vyšetření
z PPP.
 ŠKOLNÍ DRUŽINA: Při zařazování do ŠD je přihlédnuto v první řadě k věku
dětí - přednostně jsou zařazovány děti od 1. ročníku.
Zápis do ŠD probíhá již od března 2021 elektronicky spolu se zápisem do 1.
ročníku. Nejzazší termín přihlášení dítěte do ŠD je 31. 5. 2021. Zákonný zástupce
vyplní žádost o přijetí elektronicky.!
NAPLNĚNOST TŘÍD: je v současné době na naší škole průměrně 24 žáků ve

33 třídách. Naplněnost žáků v budoucím 1. ročníku bude ve všech třídách cca 23 - 24.
 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: Naši žáci mají i velkou úspěšnost při přijímacím řízení
na střední školy a na víceletá gymnázia.
Z pátých ročníků byla v posledních letech následující úspěšnost při přijímání na
víceletá gymnázia: v průměru kolem 25% z celkového počtu dětí 5. ročníku

