
 

Důležité informace k zápisu dětí do 1. ročníku na školní rok 2021/2022 
do Soukromé ZŠ DINO ELEMENTARY SCHOOL, s. r. o.  

Koordinátor – Mgr. Iva Doubravová, tel. 608 865 657, iva.doubravova@dinoskola.cz 

 

Vážení rodiče,  

děkujeme, že jste si pro vzdělávání Vašeho dítěte vybrali naši školu. 

Pokud máte zájem o budoucí první třídu, můžete nám poslat nezávaznou přihlášku ke studiu 
emailem již nyní.  

Závazné přihlášky ke studiu a žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání budou přijímány 
od 6. dubna 2021 do 23. dubna 2021. 

V současné době zatím nevíme, zda letošní zápis proběhne distanční či prezenční formou. 
Pokud bude povolena osobní přítomnost dětí ve škole, zápis se bude konat 14. dubna 
2021. V opačném případě bychom využili ke vzdálené komunikaci moderní ICT nástroje.  

O podrobnostech zápisu Vás budeme informovat později - na základě epidemiologické 
situace v ČR. 

Těšíme se na Vás a Vaše děti! 

 

1. TERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání budou přijímány od 6. 4. do 23. 4. 2021.  
Spolu se žádostí o přijetí prosím vyplňte a pošlete také přihlášku ke studiu – oba 
dokumenty najdete v dokumentech ke stažení v sekci základní škola - pro žáky a rodiče - 
dokumenty ke stažení. 

 

2. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI  

Zákonný zástupce si vybere z následujících možností, jak doručí škole příslušné podklady.  

 1. poštou – tuto možnost preferujeme z důvodu ochrany zdraví nás všech, děkujeme. 

Žádost o přijetí spolu s přihláškou ke studiu zašlete na adresu: 

Soukromá ZŠ s RVJ DINO ELEMENTARY SCHOOL 
Bellova 352 
Praha 10 
109 00 

2. datovou schránkou  

3. elektronicky – poslat všechny podklady opatřené elektronickým podpisem  

4. osobně – pouze výjimečně a po domluvě na tel. 608 865 657 



3. VĚK DÍTĚTE 

Povinnou školní docházku plní od školního roku 2021/2022 dítě, které dosáhne šestého 
roku věku do 31. 8. 2021, pokud mu není povolen odklad.  

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022, může být přijato 
k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2021/2022, je-li přiměřeně tělesně i 
duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte 
narozeného v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 je doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení (tj. vyjádření pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně 
pedagogického centra). 

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 je doporučující vyjádření 
školského poradenského zařízení a vyjádření odborného (dětského) lékaře, která zákonný 
zástupce přiloží k žádosti. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné 
školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě 
zahájit povinnou školní docházku.  

Odklad povinné školní docházky 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný 
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek 
povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost o odklad povinné školní 
docházky doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.  

 

4. KRITÉRIA PŘIJETÍ 

Soukromá ZŠ s RVJ DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o. nepatří mezi spádové školy, proto 
místo trvalého pobytu dítěte není pro přijetí rozhodující. 

Zápis sestává z formální části (podání Přihlášky ke studiu a Žádosti o přijetí k základnímu 
vzdělávání) a neformální části (motivační pohovor a další činnosti dítěte).  

Motivační pohovor, který je veden pouze se souhlasem zákonného zástupce, je zaměřen  
na motivaci dítěte pro školní docházku a na orientační posouzení připravenosti dítěte na 
vzdělávání podle RVP pro předškolní vzdělávání.  

S Vaším dítětem se rádi setkáme, jeho přítomnost u zápisu však není povinná. 

Pro školní rok 2021/2022 budou do 1. ročníku přijímáni žáci do naplnění kapacity dvou 
paralelních tříd, tj. 40 žáků dle následujících kritérií: 

I. Děti, jejichž sourozenec navštěvuje Soukromou ZŠ s RVJ DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o. 
(5 bodů) 

II. Děti, které navštěvují Soukromou MŠ DINO PRESCHOOL, s.r.o. (5 bodů) 

III. Souznění s filozofií školy (max. 5 bodů) 

 

 



Maximální počet bodů, které může uchazeč získat, je 15 bodů. 

Minimální počet bodů pro přijetí v kritériu Souznění s filozofií školy je stanoven na 3 body. 

V případě, že počet dětí u zápisu přesáhne kapacitní počet možných přijatých žáků, pořadí 
přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od I. bodu do III. bodu.  

V případě rovného výsledku o pořadí rozhodne los. Případné losování provede komise  
ve složení vedení ZŠ, zástupce zřizovatele a člen školské rady. Termín případného losování je 
stanoven na 30. 4. 2021 - 16 h. 

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce 
školy dne 30. 4. 2021. V seznamu bude dítě uvedeno pod registračním číslem, které mu bylo 
přiděleno a následně zasláno jeho zákonnému zástupci. 

 

5. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 

 V souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) bude vyhotoveno písemné 
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Stejnopis 
rozhodnutí o nepřijetí doručí škola zákonnému zástupci dítěte  
do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti, a to do 6. 5. 2021.  

Podle § 36 správního řádu má účastník řízení právo: 

• navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí 

• vyjádřit v řízení své stanovisko 

• vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci 

• právo nahlížet do spisu, činit si výpisy či žádat o pořízení kopie spisu 

Zákonnému zástupci dítěte bude umožněno nahlédnutí do spisu u ředitele školy. 
Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.  
Odvolání se podává u ředitele školy a rozhoduje o něm odbor správních činností ve školství 
Magistrátu hl. m. Prahy. 


