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č. j.: WSB-1599/2022 

V Brně 2. 6. 2022 
 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  

podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) 

КРИТЕРІЯ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ДИТИНИ ДО ОСНОВНОЇ ОСВІТИ 

 Відповідно до ст. 2 Закону № 67/2022 Зб. (Lex України освіти) 

 

Přednostně přijímáme děti s místem pobytu (§ 36 odst. 7 školského zákona) ve školském 
obvodu dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2019, ve znění 
pozdějších vyhlášek (na území statutárního města Brna). 

Переважно приймаємо дітей з місцем проживання (ст. 36 п. 7 Закону про освіту) 
у шкільному окрузі відповідно до загальнообов'язкової постанови статутного 
міста Брно № 3/2019 з поправками (на території статутного міста Брно). 

 
 

1. Dítě s místem pobytu na území statutárního města Brna  
(§ 36 odst. 7 školského zákona)  

jehož zákonní zástupci (nebo jeden z nich) prokázali obeznámenost 
s waldorfskou pedagogikou těmito způsoby: 

a) doloží absolvování semináře o waldorfské pedagogice s časovou 
dotací min. 100 hodin (osvědčením nebo čestným prohlášením 
s uvedením organizátora semináře a obdobím konání) 

b) dotazníku zjišťujícího obeznámenost s waldorfskou pedagogikou a 
školním vzdělávacím programem (odkaz na webu školy) s úspěšností 
min. 50 % (tisk a vyhodnocení dotazníku zajistí škola) 

Дитина з місцем проживання на території статутного міста Брно 
 
законні представники якого (або один з них) продемонстрували 
ознайомлення з вальдорфською педагогікою такими способами: 

 a) засвідчує завершення семінару з вальдорфської педагогіки з 
тимчасовим субсидуванням мін. 100 годин (посвідчення або заява 
з зазначенням організатора семінару та періоду проведення) 

 б) анкета, що виявляє знайомство з вальдорфською педагогікою 
та шкільною навчальною програмою (посилання на сайт школи) з 
успіхом мін. 50 % (друк та оцінка анкети забезпечується школою) 

20 bodů 

20 пунктів 

 

2. Dítě s místem pobytu mimo území statutárního města 

Brna 

jehož zákonní zástupci (nebo jeden z nich) prokázali obeznámenost 
s waldorfskou pedagogikou těmito způsoby: 

a) doloží absolvování semináře o waldorfské pedagogice s časovou 
dotací min. 100 hodin (osvědčením nebo čestným prohlášením 
s uvedením organizátora semináře a obdobím konání) 

20 bodů 

20 пунктів 
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b) dotazníku zjišťujícího obeznámenost s waldorfskou pedagogikou a 
školním vzdělávacím programem (odkaz na webu školy) s úspěšností 
min. 50 % (tisk a vyhodnocení dotazníku zajistí škola) 

Дитина з місцем проживання за межами статутного міста 
Брно 

законні представники якого (або один з них) продемонстрували 
ознайомлення з вальдорфською педагогікою такими способами: 

 a) засвідчує завершення семінару з вальдорфської педагогіки з 
тимчасовим субсидуванням мін. 100 годин (посвідчення або заява 
з зазначенням організатора семінару та періоду проведення) 

 б) анкета, що виявляє знайомство з вальдорфською педагогікою 
та шкільною навчальною програмою (посилання на сайт школи) з 
успіхом мін. 50 % (друк та оцінка анкети забезпечується школою) 

 
 

Schválil: 
 
 
 
 
Mgr. Tomáš Jedlička 
ředitel školy 


