
Informace k zařazování dětí do programů Tvořivá škola a Montessori 
 
Ve školním roce 2019/20 předpokládáme otevření celkem tří prvních tříd po cca 20 
dětech a to v návaznosti na celkovou kapacitu školy (530 žáků), která je bohužel 
limitující pro případné přijetí více prvňáčků.  
 
V případě zájmu rodičů bude otevřena jedna z prvních tříd jako třída s alternativním 
programem Montessori a dvě třídy s programem Tvořivá škol (tzn. s uplatněním 
metod činnostního učení).  
 
Principy přijímacího řízení do 1. ročníku: 

 
1. V rámci přijímacího řízení budou přijímáni žáci do 1. roč. podle kritérií 

jednotných ve školách Prahy 7 bez ohledu na projevený zájem o program Montessori 
nebo Tvořivé školy (podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 46 téhož zákona). 

 

2. V případě, že rodiče v rámci zápisu projeví prioritní zájem o alternativní 
program Montessori a zájem bude převyšovat kapacitu jedné třídy (alternativní třída 
Montessori 20 žáků), bude vnitřním opatřením ředitele školy provedeno zařazení dětí 
přijatých k základnímu vzdělávání na naši školu a nastupujících ve školním roce 
2019/20 do 1. ročníku do programu Montessori podle následujících kritérií s touto 
bodovou váhou: 

 
Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti školy a sourozenec ve škole  9 bodů  
Trvalý pobyt dítěte ve spád. oblasti školy a dítě zaměstnance ve škole  8 bodů  
Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti školy                            7 bodů 
Trvalý pobyt v Praze 7 a sourozenec ve škole     6 bodů 
Trvalý pobyt v Praze 7        5 bodů 
Trvalý pobyt v HMP a sourozenec ve škole     4 bodů 
Trvalý pobyt v HMP                                                        3 body 
Trvalý pobyt mimo Prahu a sourozenec ve škole    2 body 
Trvalý pobyt mimo Prahu                                              1 bod 

  
V případě rovnosti bodů proběhne losování. 

 
Další informace: 
 
Zájem o program Montessori: písemně u zápisu. 
 
 
Kritérium přednostního přijímání sourozence uplatňujeme v návaznosti na záměr 
školy posilovat rodinné vazby a uplatňovat prorodinnou politiku, která napomáhá 
sladění pracovního a rodinného života a posilování sourozeneckých vazeb. 
 

Za sourozence se pro účely zařazení dětí do alternativního vzdělávacího programu 
se považují mimo pokrevních sourozenců i děti pokrevně sdílející pouze jednoho 
rodiče, tzv. polorodí sourozenci a děti, které pokrevně spřízněné nejsou, pokud 
vyrůstají v jedné rodině, a to buď na základě rozhodnutí o osvojení, z důvodu 



pěstounské péče či jiné formy péče o dítě nebo z toho důvodu, že spolu jejich rodiče 
žijí jako partneři. 
 

Znalost alternativního výukového programu Montessori  

Prosíme rodiče, aby se před svým rozhodováním seznámili s dokumentem 

„Informace pro rodiče o alternativních třídách s programem montessori na ZŠ 

Praha 7, Korunovační 8“, a to v rámci informačních schůzek konaných dne 17.3. 

v 17 hod. v jídelně školy, kde proběhne edukace rodičů se zájmem o program 

Montessori. V případě neúčasti na této schůzce je možno absolvovat edukaci a 

seznámit se s dokumentem po domluvě s p. uč. Ivou Schmittovou e-mailem 

(schmittova@korunka.org).   

Základní povědomí o programu montessori považujeme za naprosto kardinální, 

protože pro úspěšné absolvování programu je nezbytný soulad výchovných metod 

uplatňovaných v domácím prostředí s metodami uplatňovanými ve škole.   

Po čtyřleté zkušenosti se zaváděním alternativního programu montessori nabýváme 

přesvědčení, že hlavním předpokladem úspěšného vzdělávání je: 

- pochopení filozofie programu, tzn. zájem rodiny o tento typ vzdělávání a 

základní povědomí o principech 

- aktivní zájem a možnosti rodiny absolvovat pravidelné domácí aktivity 

společně s dítětem (komunikace o probíraných školních tématech, společné 

hodnocení výstupů z práce dětí, podpora a rozvíjení zájmů dítěte – návštěvy 

galerií, ZOO, muzeí, pravidelné čtení apod.) – bez aktivního zapojení rodičů 

do vzdělávání dítěte nefunguje v programu montessori ani školní vzdělávání 

- důvěřovat schopnostem dítěte postupně se osamostatňovat, jednat 

autonomně a být SÁM zodpovědný za svoje vzdělávání – toto chce opravdu 

velkou změnu myšlení a přístupu rodičů 

- ochota rodiny podílet se organizačně i finančně na činnosti spolku 

rodičů, který realizaci programu podporuje 

Zájemci o program montessori, kteří požádají pro příští školní rok o odklad školní 

docházky, nebudou zařazeni do okruhu zájemců o tento alternativní program. 

 

V Praze dne 1. března 2020 

 

Tomáš Komrska, ředitel školy 
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