Kritéria pro přijetí dětí do základní školy
Každý rodič má právo si vybrat školu pro své dítě. 
Právě výběr školy
ovlivňuje samotný postoj dítěte ke vzdělávání. Jaká kritéria mohou ovlivnit to,
zda Vašemu dítěti vyberete už od začátku školu, kde se bude cítit dobře? Kromě
dostupnosti školy jsou to vzdělávací výsledky, způsob výuky, maximálně
přátelské a vstřícné prostředí k dětem, jakým aktivitám se škola věnuje,
otevřenost vůči rodičům a hlavně jaká v ní panuje atmosféra.
Stejně jako v minulých letech budeme otevírat 3 běžné první třídy /3x30/a
jednu první třídu s bilingvní výukou/1x18/.
Přestože má rodič právo výběru školy pro své dítě, může nastat situace, že
škola nebude mít dostatečnou kapacitu pro přijetí všech dětí, které přijdou
k zápisu do prvních tříd. Pak budeme při přijímání dětí postupovat podle
níže stanovených kritérií:
a) přijímání žáků do běžné první třídy
1. kritérium:
Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu Základní školy 1.máje. 
Školské
obvody pro Hranice jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou č. 6/2004
o školských obvodech základních škol na území města Hranic.
2. kritérium:
Dítě, které nesplňuje první kritérium, ale jehož sourozenec navštěvuje ZŠ
1.máje.
3. kritérium:
Dítě, jemuž byl v loňském roce ředitelem ZŠ 1.máje povolen odklad povinné
školní docházky o jeden rok.
4. kritérium:
Dítě zaměstnanců ZŠ 1.máje.

5. kritérium:
Dítě z jiného školského obvodu.

Na základě povolení MŠMT ČR jsme se od 1. září 2014 zařadili do sítě
bilingvních škol. Každoročně otevíráme jednu první třídu s bilingvní
výukou v českém a anglickém jazyce /maximální počet žáků 18/.
b) kritéria pro přijetí do třídy s bilingvní výukou
1. kritérium:
Děti, které úspěšně projdou přijímacím řízením.
 Zápis a přijímací pohovor 
–
dítě absolvuje běžný zápis do základní školy,
dále pak krátký pohovor s vyučujícími bilingvních tříd /dítě musí být
schopno reprodukovat slyšené, reagovat, projevovat zájem a aktivitu,
nemá logopedické potíže/.
2. kritérium:
Děti české národnosti, které se vzdělávají v bilingvních třídách MŠ.
3. kritérium:
Děti s dvojjazyčnou rodinnou výchovou.
4. kritérium:
Děti mimořádně nadané.
 Dítě nemusí mít žádné základy angličtiny. Děti české národnosti se
vyučují odděleně českému jazyku /Cizinci budou mít český jazyk jako
cizí jazyk/.
Dítě, které nesplňuje výše uvedená kritéria pro přijetí do první třídy s
bilingvní výukou, bude zařazeno do běžné první třídy.

