
Ředitelka Mateřské školy a základní školy Beehive s. r. o. vyhlašuje v souladu s § 46 odst. 1 zákona 
č. 561/2004 Sb. zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), v souladu se zákonem č. 500/2004 (správní řád) a § 3a, odst. 1, 2, 6, 7 a 8 vyhlášky č. 48/2005 
o základním vzdělávání v platném znění zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2023/2024.

Zápis do 1. ročníku 
se uskuteční v sobotu 1. 4. 2023 od 9.00 hod.
(náhradní termín 15. 4. 2023)

Přihlášení dítěte
a) prostřednictvím vlastní datové schránky

 ID datové schránky: dijybig

b) emailem, podepsaným kvalifikovaným elektronickým podpisem na adresu: brezinova@beehive.cz

c) doručením originálu dokumentu na adresu: Na Šafránce 9, Praha 10, 101 00

Průběh zápisu
Zápis proběhne formou herního dne během skupinového setkání dětí ve třídě, kde budou s našimi peda-
gogy pracovat v menších skupinách. 

Zaměříme se na sociální adaptabilitu, ověříme připravenost na povinnou školní docházku a úroveň zna-
losti anglického jazyka.

Kritéria pro přijetí
a) Soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy

Ke zjištění souladu výchovně vzdělávacích strategií školy a rodiny proběhne s rodiči zapisovaného dítě-
te ještě před termínem konání zápisu motivační rozhovor. Při vyhodnocování tohoto kritéria bude také 
zohledněna vhodnost používaných vzdělávacích strategií pro dané dítě.

b) Úroveň znalosti anglického jazyka
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c) Doplňující kritéria

 • sourozenec dítěte je žákem mateřské školy nebo základní školy Beehive,

 • dítě navštěvovalo mateřskou školu Beehive.

Vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 15 dnů od zahájení správního řízení.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se vydává ve dvou kopiích, jedna se zakládá do spisu dítěte a je uložena na 
vedení školy, druhou kopii obdrží zákonní zástupci poštou do vlastních rukou.

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží 
od následujícího dne po doručení.

Kapacita 1. ročníku pro školní rok 2023/24 je 36 žáků.

Vydání rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o odkladu školní docházky vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od za-
hájení správního řízení.

V případě, že chybí potřebné dokumenty, přeruší ředitelka správní řízení do doby, dokud nejsou dodány 
všechny dokumenty potřebné k povolení odkladu školní docházky.

Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povin-
nosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Pokud o odklad žádáte, je třeba podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. § 37 odst. 1 doložit písemnou 
žádost zákonného zástupce dítěte doporučujícím posouzením:

• školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, pedagogické centrum apod.)

• odborného lékaře (např. pediatr, logoped apod.) nebo klinického psychologa

• Zároveň je třeba u zápisu odevzdat vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky a předložit 
občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Dokumenty k zápisu
a) Rodný list dítěte

b) Občanský průkaz zákonného zástupce

V Praze, dne 1.3. 2023

Mgr. Šárka Ochmanová

ředitelka školy
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