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Kritéria  pro při jetí  do ZŠ  
 
Vážení rodiče, 
těšíme se na partnerství s Vámi v následujícím školním roce! Kapacita našich tříd je však omezená, 
proto nemůžeme vyhovět všem žádostem. V těchto případech postupujeme dle následujících kritérií. 
Máte-li dojem, že Vaše dítě kritéria nesplňuje, a přesto o spolupráci s naší školou stojíte, nezdráhejte 
se přihlášku podat. 

 

1. kritérium (3 b.): 
 
Dítě zaměstnanců Křesťanské základní školy a mateřské školy J. A. Komenského a členů Jednoty 
bratrské (zřizovatel školy). 

 
Tímto kritériem chceme vyjít vstříc těm našim zaměstnancům, kteří by chtěli vzdělávat své děti na naší 
škole. Stabilizace kvalitních zaměstnanců je jednou z našich priorit v personální oblasti. Klademe také 
důraz na partnerství školy a rodičů, proto jsou pro nás důležité sdílené hodnoty.  

 

2. kritérium (2 b.): 
 
Dítě, jehož sourozenec navštěvuje Křesťanskou základní školu a mateřskou školu J. A. Komenského. 

 
Je pro nás důležité, aby rodiče měli možnost svěřit své děti jednomu školskému zařízení. Mají s ním své 
zkušenosti, důvěřují mu. Navíc také mohou být starší sourozenci nápomocni při vyzvedávání mladších 
z družiny či mateřské školy, mohou plnit roli prostředníka při předávání úkolů nemocnému sourozenci. 
Věříme, že i toto rodiče ocení. 

 

3. kritérium (1 b.): 
 
a) Dítě navštěvující v době zápisu mateřskou školu Světýlko, kterou provozuje Křesťanská základní 

škola a mateřská škola J. A. Komenského. 

 
Pro děti, které přicházejí do školy, může být obtížné orientovat se ve velkém prostoru se spoustou pro 
ně neznámých lidí. Proto často propojujeme aktivity školy a mateřské školy, aby prvňáčci vstupovali do 
prostředí známého, aby se s pedagogy školy seznámili dříve, než do školy přijdou. O tuto výhodu 
bychom je nechtěli připravit, proto budeme přednostně přijímat děti z mateřské školy Světýlko. 
Přínosem je také již započatá spolupráce rodičů se školou. 
 
b) Dítě, které bydlí v blízkosti Křesťanské základní školy a mateřské školy J. A. Komenského. 
 
Naše škola je menší školou rodinného a komunitního typu. Velmi si vážíme dobrých partnerských 
vztahů jak s rodiči, tak s místními organizacemi. Vždy je bonusem pro všechny strany, když rodiče i děti 
vezmou školu za svou! 
 
 
V Liberci 1. února 2021 vedení školy 


