
Vážení zájemci o školu,

rozhovor rodičů s vedením školy před zápisem (nebo přestupem) je součástí
zápisového/ (přestupového)  procesu a probíhá online formou.

Registrace k rozhovoru:
● K rozhovoru se registrujte v rezervačním systému školy.

Vyzvednutí a vrácení karet:
● Před rozhovorem bude potřeba, abyste si ve škole vyzvedli sadu kartiček

Q-analýzy.
● Kartičky budou k vyzvednutí ve škole od ledna 2023 téměř kterýkoli všední

den v provozní době školy. Prosím, domluvte si termín vyzvednutí na
telefonu 608 500 425.

● Karty nám potom, prosím, co nejdříve vraťte vhozením do schránky na
brance před školou, abychom je mohli půjčit dalším rodičům, případně
karty alespoň přineste k zápisu. Děkujeme za spolupráci.

Práce s kartami:
● Kartičky společně přečtete a poskládáte dle přiloženého zadání.
● Práce s kartami Vám zabere cca hodinu.

Zaslání výsledku práce:
● Výsledek práce vyfotíte a fotografii pošlete ještě před začátkem rozhovoru

na e-maily uvedené v návodu.
● Zaslaná fotografie bude podkladem pro navazující rozhovor s Vámi, ve

kterém zjišťujeme míru souladu ve sdílení pedagogického přístupu
a výchovně vzdělávacích strategií naší školy s Vašimi postoji, představami
a očekáváními.

Poplatek za náklady na Q-analýzu:
● Před rozhovorem Vás prosíme o zaslání poplatku spojeného s náklady na

Q-analýzu.
● Částka: 300 Kč
● Číslo účtu: 107-7316360207/0100
● Specifický symbol: 2301 (zadejte jej, prosím, bez něj bude obtížné platbu

identifikovat)
● Poznámka: do poznámky uveďte jméno a příjmení zapisovaného dítěte.

https://skolavitae.rezervace.online/cs/#/service/rozhovor-rodicu-s-vedenim-skoly-10033


Rozhovor:
● Rozhovor proběhne online na platformě Google Meet. Je proto třeba,

abyste měli založený Google účet (@gmail.com), přes který se na setkání
přihlásíte. Pokud budete potřebovat pomoci, obraťte se nás prosím
s předstihem.

● Délka rozhovoru bývá od 30 do 60 minut.
● Budeme rádi, když se rozhovoru zúčastní oba rodiče.
● Odkaz na setkání obdržíte v automatickém potvrzovacím emailu po

provedené registraci.

Těšíme se na Vás.

Za vedení školy,

Mgr. Šárka Boldišová, zástupkyně ředitelky


