Vážení rodiče,
naši základní školu jste pro své dítě vybrali svobodně, s vědomím práva vybrat si školu.
Jsme školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Zaměřujeme se na výuku anglického a německého
jazyka. Anglickému, nebo německému jazyku se žák učí od 1. ročníku.
Systém výuky cizích jazyků ve škole je nastaven tak, že není rozhodující, kterým cizím jazykem žák v
prvním ročníku začne. Již v pátém ročníku dobírá druhý cizí jazyk a v rámci prostupného systému je
možné, aby školu v 9. ročníku opouštěl se srovnatelnou znalostí obou cizích jazyků. Do 4. ročníku
pracují žáci v heterogenních skupinách výuky cizích jazyků – žáci jsou rozděleni do početně
vyrovnaných skupin dle neutrálních kritérií (např. abecední pořadí). Další informace – viz Rozšířená
výuka cizích jazyků na ZŠ Antonínská a Program výuky cizích jazyků na ZŠ Antonínská.

Ve školním roce 2019/20 otevíráme tři první třídy.
Angličtinu i němčinu vyučujeme vždy ve třech jazykových skupinách. Průměrný počet žáků ve
skupině se pohybuje kolem 12.
Kritéria přijetí dětí do prvního ročníku a způsoby zařazování žáků do jazykových skupin zohledňují
unikátní vzdělávací program.
Zákonný zástupce sdělí u zápisu své přání týkající se zařazení svého dítěte do jazykové skupiny
anglického, nebo německého jazyka, popř. sdělí/doloží okolnosti hodné zvláštního zřetele pro volbu
jednoho, či druhého jazyka. Jedná se především o případ dítěte přicházejícího do školy se znalostí
jednoho, nebo druhého cizího jazyka. Zákonný zástupce může také nechat volbu prvního cizího jazyka
na škole. Škola pak zařadí dítě do jazykové skupiny s volnou kapacitou.

Při zařazení dítěte do jazykové skupiny zohlední škola přání zákonného zástupce u uchazečů o přijetí
ze spádové oblasti školy. U ostatních uchazečů přihlédne škola k přání zákonného zástupce a k
okolnostem hodným zvláštního zřetele, o přijetí rozhodne škola s ohledem na kapacitu volných míst
ve skupinách cizích jazyků. V případě, že počet zájemců o výuku jednoho, nebo druhého cizího jazyka
přesáhne počet volných míst ve skupinách těchto jazyků, přistoupí škola k losování.

