
Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 
příspěvková organizace, IČ: 61386685 

se sídlem Praha 4 – Modřany, Pertoldova 3373/51 

PSČ: 143 00       tel.: 244 402 412       e-mail: naberanku@naberanku.cz       IDDS: 79ytdjy 
 

 

V Praze dne 3. 3. 2023 

č.j.: ZŠ/030/23 
 

Věc: Oznámení o organizaci a termínech zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 
 

Organizace přijímacího řízení ohledně přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 

pro školní rok 2023/2024 do ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 
 

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 se týká dětí narozených od 

1. září 2016 do 31. srpna 2017 a dětí s odkladem školní docházky z loňského školního 

roku. Zákonní zástupci dětí, kterým byl v minulém školním roce udělen odklad školní 

docházky, musí podat novou žádost ohledně přijetí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2023. 
 

Zápis proběhne s osobní přítomností v budově základní školy, Pertoldova 3373/51, 

143 00 Praha 4 – Modřany. 
 

I. Termíny zápisu 
 

V souladu se zněním odst. 4 § 36 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů 

stanovuji řádný a náhradní termín konání zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 a to na: 
 

úterý 11. 4. 2023 od 14,00 hod. do 17,00 hod. (řádný termín), 
 

úterý 18. 4. 2023 od 14,00 hod. do 16,00 hod. (náhradní termín). 
 

V případě, že zákonným zástupcům dětí nevyhovuje ze závažných důvodů ani jeden 

z výše uvedených termínů, mohou dojednat se školou individuální termín v pracovních dnech 

do 30. 4. 2023 po předchozí domluvě s vedením školy. 
 

II. Poučení 
 

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí probíhá na základě podané žádosti ohledně přijetí 

dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024. Přijímací řízení probíhá podle 

zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád. 

Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu dle § 38, odst. 1 

správního řádu. Nahlédnout do spisu je možné osobně dne 2. 5. 2023 od 8:00 do 12:00 hodin 

v budově základní školy, Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 – Modřany v kanceláři A431. 

Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je právem, nikoliv 

povinností. 

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí 

umožněno vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude 

umožněno ve dnech 4. 5. 2023 od 8:00 do 10:00 hodin a 5. 5. 2023 od 8:00 do 10:00 hodin 

v budově základní školy, Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 – Modřany v kanceláři A431. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jiří Soukup 

ředitel školy 


