
Přepis dotazů vznesených na on-line Dni otevřených dveří ZŠ Palmovka dne 8. 4. 2021 

 
Paní ředitelka Mgr. Ivana Vanišová a paní zástupkyně Mgr. Jarmila Pospíšková zahájily setkání, 

krátce představily školu a daly prostor k dotazům:  
 
17:04 

Dotaz: Nejsme spádoví, jaká je šance na přijetí do školy? Odpověď: V loňských letech jsme vzali 

všechny zájemce a otevřeli jsme dvě třídy. Předpokládáme, že to v letošním roce bude podobně.  

 
17:11 

Dotaz: jak probíhá distanční výuka? Odpověď: probíhá on-line výuka + samostudium. Přizpůsobujeme 

úkoly samostudia tak, aby to žáci zvládli sami, ale i přesto je nutný dohled rodičů. Na 1. stupni jsou 2 

hodiny on-line. Základ matematika + čeština a střídá se angličtina a ostatní předměty (vlastivěda, 

přírodověda/prvouka). 
 
17:13 

Dotaz: Jaké jsou výukové metody – např. nové metody matematika Hejného a nové písmo apod.? 

Odpověď: Nemáme na této škole tyto metody. Používáme klasické metody, protože tyto nové jso u jen 

pro úzkou skupinu dětí. 
 
17:16 

Dotaz: Jak je to s jazyky? Odpověď: Jsme zaměřeni na výpočetní techniku. V 1 a 2 třídě se věnujeme 

ČJ. S AJ začíná výuka ve 3. třídě - 3 hodiny týdně. 1. a 2. třídy mohou navštěvovat kroužek AJ po 

vyučování. Na II. stupni od 7. třídy je dalším jazykem německý jazyk nebo Aj konverzace pro děti s 

individ. studijním plánem.  

 
17:20 

Dotaz: Jaká je úspěšnost v přijímacím řízení na stř. školy popř. gymnázia? Odpověď: máme 100% 

úspěšnost, ti, kteří se chtějí někam přihlásit, nemají problém se tam dostat. I v přijímacích zkouškách 

jsou děti úspěšné. Na víceletá gymnázia ze 7. třídy se nikdo nehlásil. Z 5. třídy díky velké konkurenci 

při přijímacích řízení nejsou šance veliké, ale není to pravidlo. Záleží na množství dětí a obtížnosti 

zkoušek. 

Dotaz: informace o přijímacím řízení Odpověď: informace na webu s odkazy a spuštěním na webu 

školy.  

 
17:23 

Dotaz: Více přihlášek na více ZŠ? Odpověď: ano, děje se to..... předpokládáme, že budou přijati 

všichni, kteří jsou přihlášení. Je ale na rodičích, aby školu informovali o jiném rozhodnutí. Je nutno, 

aby rodiče, kvůli zajištění provozu nahlásili, že změnili názor a dítě půjde na jinou školu.  

 
17:32 

Paní ředitelka průběžně informuje o škole jako takové. O budovách, 3D mapa na webu školy, 

prezentace s dotazy na webu školy, informace o družině, jídelně, o rekonstrukcích školy - nové 

učebny a šatny.  

 
17:34 

Informace o průběhu výuky ve třídách: na 1. stupni děti nesedí pouze v lavici, učitelé kombinují 

klasickou výuku s aktivitami na koberci. Ve škole je zákaz používání mobilních telefonů, o přestávkách 

hrají děti hry a pohybují se po třídě, o velké přestávce je k dispozici dvorek, návštěva bufetu apod.  

 
17:39 



Shrnutí: od 19. 4 bude on-line zápis (obdržíte číslo), po jeho ukončení proběhne vyhodnocení. Bude 

známá i informace, zda se otevře přípravka. Na webu zjistíte, která čísla byla přijata do 1. ročníku. 

Přijdou Vám instrukce o první tř. schůzce (která se koná v druhé polovině června). Na které dostanete 

informace, čím se vybaví prvňáčci atd. V září se sejdete i s dětmi v 1. třídě, děti budou 1. hodinu 

s Vámi (bude se odvíjet od epidem. Situace popř. pouze 1 rodič) a s paní učitelkou, pak děti odchází s 

družinářkami a následně bude pro rodiče následovat třídní schůzka. Budou se probírat formality a 

dostanete info o výukách. První týden ve škole probíhá takto: 1. den 1 hodina, 2. den 2 hodiny, 3 den 

3 hodiny. a 4. den 4 hodiny.  

 
17:40 

Na červnové schůzce dostanete také informace o jídelně a družině.  

Škola používá elektronickou žákovskou knížku - Bakaláři. Jejím prostřednictvím komunikuje škola 

s rodiči a naopak.  

 

Nikdo již neměl žádné dotazy. Bylo poděkováno přítomným a schůzka ukončena. 

 

Zapsala: Jana Erhardová – předsedkyně Spolku přátel ZŠ Palmovka 

 


