
Informace k organizaci a průběhu zápisu  
k povinnému školnímu vzdělávání pro školní rok 

2023/2024 
 
 
Zápis dětí k povinné školní docházce do základní školy, jejíž činnost vykonává PED Academy 
School, základní škola, s.r.o., IČ 094 99 768, IZO: 181 119 838, adresa školy: Boudníkova 2514/7, Libeň, 
Praha 8, sídlo společnosti Suchdolská 85/14, Sedlec, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 337166 (dále jen „škola“), proběhne v souladu 
s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v 
souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Zápis bude probíhat ve dnech 3.4. a 4.4. 2023 vždy od 8:30 do 16:00 hodin 
v budově školy.  
 
V případě, že počet zájemců převýší kapacitu termínů, bude vypsán další termín. 
 
Konkrétní čas zápisu vybere zákonný zástupce v rezervačním online systému, do kterého 
zákonný zástupce dostane přístup poté, co projeví zájem účastnit se přijímacího řízení 
k základnímu vzdělávání vyplněním formuláře (Žádost zákonného zástupce o přijetí k základnímu 
vzdělávání) na stránkách školy. 

Seznam žáků, kteří mohou být přijati k základnímu vzdělávání od školního 
roku 2023/2024 bude zveřejněn pod přidělenými kódy (identifikačními čísly) 
dětí na webových stránkách školy. Výsledky budou zveřejněny nejpozději do 
11.4.2023.  

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasíláno písemně poštou do vlastních rukou zákonného zástupce nebo 
do jeho datové schránky.  

V případě, že se místo uvolní, budou osloveni zákonní zástupci dítěte, jejichž dítě se umístilo jako 
další v pořadí a splnilo daná kritéria. 

Pro školní rok 2023/2024 bude k základnímu vzdělávání přijato maximálně 48 žáků. 
 
 
A. PRŮBĚH ZÁPISU K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ: 
 
Zápis je rozdělen do následujících částí: 

1. Formální část  
2. Motivační část 

 
Zápisu se vedle zákonných zástupců musí zúčastnit i dítě, které žádá o přijetí k základnímu 
vzdělávání na škole. 
 
 



1. Formální část 
V rámci formální části zápisu zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní 
docházky, a to řádným vyplněním a podáním žádosti, která je dostupná na stránkách školy a 
současně byla zaslána zákonným zástupcům, kteří projevili zájem o účast na přijímacím řízení. 
 
2. Motivační část 
Školní připravenost. 
Cílem motivační části je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a 
příjemné prostředí, kterého není třeba se obávat. Současně má za cíl orientačně posoudit školní 
připravenost dítěte ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí rámcového 
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Dále má rovněž za cíl ověřit, že školní 
vzdělávací program školy je vhodný pro dané dítě s ohledem na jeho osobnostní předpoklady, 
potřeby a jeho školní připravenost. Tato část probíhá po dobu 30 minut, a to kombinací rozhovoru 
a pracovních listů. 
 
Posuzované oblasti v rámci motivační části  
Škola si volí činnosti dle svých podmínek a s ohledem na zaměření a program výuky na škole. 
 
Část A 
Orientace dítěte ve zvukové struktuře slova na úrovni hlásek, rýmování, diferenciace řeči a 
sluchové paměti.  
Hodnoceno body od 1 do 18, 
Vyjadřovací a komunikační schopnosti, včetně slovní paměti, porozumění sdělení a výslovnost. 
Hodnoceno body od 1 do 21, 
Porozumění číselným vztahům na úrovni porovnávání množství pasivně i aktivně včetně 
jednoduchých aplikací.  
Hodnoceno body od 1 do 25, 
Zraková analýza a syntéza, diferenciace tvarů včetně zrakové paměti. 
Hodnoceno body od 1 do 21, 
 
Část B 
Sociální a pracovní dovednosti. 
Hodnoceno body od 1 do 25, 
 
Kritéria pro přijetí  
Maximální celkový počet bodů, které může dítě v rámci bodově ohodnocené části A získat je 85 
bodů. 
Maximální počet bodů, které může dítě v rámci bodově ohodnocené části B získat je 25 bodů. 
 
Pro přijetí do základního vzdělávání musí dítě dosáhnout: 
alespoň 60 % z celkového počtu bodů v části A, tj. minimálně 51 bodů 
alespoň 80 % z celkového počtu bodů v části B, tj. minimálně 20 bodů. 
 
Umístění dítěte bude stanoveno dle celkového počtu dosažených bodů v rámci bodované části. 
V případě stejného počtu bodů rozhoduje o pořadí dítěte los. 
 
Podpis smlouvy o poskytovaném vzdělávání mezi školou a zákonným zástupcem dítěte se 
uskuteční nejpozději do pěti (5) dnů ode dne doručení návrhu  na uzavření této smlouvy zákonným 
zástupcům. 
 
 



B. INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE 
 
Zákonní zástupci dětí, jejichž identifikační číslo nebylo uvedeno v rozhodnutí o přijetí, mají právo 
nahlížet do spisu vedeného ohledně řízení o přijetí jejich dítěte k základnímu vzdělávání na škole, 
a to dne 12.4.2023 od 11:00 do 12:30 hod ve škole, a dále mají právo vyjádřit se k podkladům dle § 36 
odst. 3 zákona 500/2004 Sb., a to do sedmi (7) dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí na 
webových stránkách školy. 
 
Odvolání proti rozhodnutí o přijetí či nepřijatí dítěte k základnímu vzdělávání může podat 
zákonný zástupce v zastoupení dítěte ve lhůtě 15 dní ode dne oznámení rozhodnutí.  
 
V případě rozhodnutí o přijetí je dnem oznámení rozhodnutí den jeho zveřejnění na webových 
stránkách školy.  
Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání se v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 
školského zákona neoznamuje jednotlivým žadatelům o přijetí.  
 
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
šestého roku věku, pokud dítěti není povolen odklad. Pokud dítě dosáhne šestého roku věku v době 
od září do konce června příštího školního roku, může být přijato k povinné školní docházce již 
v tomto školním roce, pokud je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a pokud o to požádá jeho 
zákonný zástupce. 
 
Dle ustanovení §37 odst. 2 školského zákona je možnost odložit povinnou školní docházku dítěte. 
Začátek povinné školní docházky je možné odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě 
dovrší osmý rok věku.  
 
Jak lze do doby zahájení školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji: 
 

• Věnujte dítěti pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo 
zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte zájem, povídejte si s dítětem. 

  
• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – rozvíjíte tím slovní zásobu a stavbu vět. 

  
• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – podporujete tak jeho samostatnost a 

zodpovědnost, rozvíjíte motoriku.   
  

• Rozvíjejte poznání dítěte z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti 
rozšiřujete i jeho slovní zásobu. Prohlížejte si různé encyklopedie, nechte dítě vyprávět o 
tématu, diskutujte s ním o tématu. 
  

• Vybírejte vhodné hry a činnosti, do kterých se s dítětem rovněž sami zapojíte – stavebnice, 
skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem. 
  

• Upevňujte prostorovou orientaci dítěte a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – 
matematické představy více o, méně o. 
  

• Dbejte na vhodné pohybové aktivity. 
 

• Vytvářejte sociální situace, při kterých se dítě učí jednat s jinými lidmi – základní 
společenská pravidla, vyřizování drobných vzkazů, natrénovat krátkodobé odloučení od 
rodiny například přespáním u kamaráda apod. 

 


