
Kritéria pro 2019/2020 
 

 Do 1. třídy v Karlových Varech bude ve školním roce 2019/2020 přijímáno 18 
dětí. 

 
 Do 1. třídy v Chebu bude ve školním roce 2019/2020 přijímáno 18 dětí. 

 
 Dítě zaměstnance či zakladatele školy 

 Body: 0 (ne), 2 (ano) 
 

 Souběžná docházka sourozence do naší ZŠ, MŠ 
 Body: 0 (ne), 2 (ano) 
 

 Dítě s rozhodnutím o odkladu z naší školy 
 Body: 0 (ne), 1 (ano) 
 

 Ověření připravenosti dítěte pro školu 
 

o Komunikace, orientace ve svém prostředí (rodina, domov), 
všeobecná orientace, paměť  

  Body: 0 (ne), 1 (ano s dopomocí), 3 (ano) 
 

o Grafomotorika, vizuálně motorická koordinace, jemná motorika, 
kresba  

  Body: 0 (ne), 1 (ano s dopomocí), 3 (ano) 
 

o Předmatematické představy, představivost  
  Body: 0 (ne), 1 (ano s dopomocí), 3 (ano) 
 

o Tělesná a pohybová připravenost  
  Body: 0 (ne), 1 (ano s dopomocí), 3 (ano) 
 

 Obeznámenost zákonných zástupců s waldorfskou pedagogikou a jejími 
principy (účast na Dnech otevřených dveří, přednáškách, slavnostech 
apod.) 

 Body: 0 (ne), 2 (ano) 
 

V případě rovnosti bodů rozhoduje ředitel školy na základě losování za 
přítomnosti zástupce Školské rady.  
 
 
 



Pro zákonné zástupce uchazečů doporučujeme zodpovědět si před 
zápisem tyto otázky: 

 
 Je rozhodnutí vzdělávat dítě ve Waldorfské základní škole Wlaštovka společným 
rozhodnutím obou rodičů?  
 
 Jsou si rodiče vědomi toho, že po celou dobu docházky bude dítě hodnoceno 
slovně?  
 
 Uvědomují si rodiče odlišnosti vzdělávacího programu? Např. podle programu 
waldorfské školy zavádí čtení ve 2. třídě, psací písmo ve 3. třídě, geometrie v 5. 
třídě apod.  
 
 Uvědomují si rodiče odlišnosti v organizaci vyučování? Například výuka 
některých předmětů probíhá v blocích – epochách.  
 
 Jsou si rodiče vědomi toho, že škola využívá učebnice a pracovní sešity pouze 
jako doplňkové materiály, a to spíše ve vyšších třídách?  
 
 Uvědomují si rodiče, že waldorfská pedagogika klade stejný důraz na všechny 
oblasti vzdělávání – rozumovou, činnostní a uměleckou složku vyučování? 
 
 Počítají rodiče s tím, že škola je založena na úzké spolupráci s rodinou? Mezi to 
patří například: třídní schůzky jednou měsíčně, spolupráce rodičů na komunitních 
akcích školy – jarmarky, práce na zahradě, výzdoba školy, příprava specifických 
učebních pomůcek apod.  
 
 Uvědomují si rodiče, že waldorfská škola klade velký důraz na docházku a plnění 
školního vzdělávacího programu společně se třídou? Sem patří mj. podpora dětí v 
účasti na exkurzích, výjezdech na poznávací pobyty a maximální možná docházka 
do školy.  
 
 Chtějí rodiče opravdu vědomě spolupracovat na pěstování zdravé schopnosti 
fantazie u svých dětí a jejich schopnosti utvářet živé vztahy s okolím? Uvědomují 
si, že užívání počítačových her, sociálních sítí a podobných produktů dnešního 
světa jde často proti této snaze a proti waldorfské pedagogice? 


