
ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 

1. Organizace zápisu proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. Proběhne pouze formální 

část zápisu. Zákonní zástupci předají, pokud je to možné, přihlášku k základnímu vzdělávání, 

popř. žádost o odklad povinné školní docházky zvolené škole bez osobní přítomnosti, tj. 

vzdáleným přístupem (datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, prostým e-

mailem, poštou, vhozením do poštovní schránky u zadního vchodu (vchod „B“) školy z ulice 

28. října, vhozením do poštovní schránky u hlavního vchodu (vchod „A“) do 16:00). 

2. Termín zápisu k povinné školní docházce pro rok 2020/2021 byl Magistrátem Jablonec nad 

Nisou stanoven na období od 6. 4. 2021 od 8:00 do 8. 4. 2021 do 12:00. 

3. Při nemožnosti zápisu on-line nás kontaktujte na tel. číslech: 487 370 332, 777 728 725 v časech 

od 8:00 do 12:00. 

Odkaz na přihlašovací formulář: Zapsat dítě on-line (už není přístupný) 

 

A - Postup pro on-line zápis 

1. Klikněte na výše uvedený odkaz Zapsat dítě on-line 

2. Vyplňte všechny požadované údaje a odešlete přihlášku. 

3. Na Vámi uvedený email Vám bude doručeno potvrzení o odeslání přihlášky s přiděleným 

registračním číslem, pod kterým bude Vaše dítě evidováno v přijímacím řízení. Stáhněte si 

přihlášku k zápisu, vytiskněte ji, podepište a doručte spolu s kopií rodného listu dítěte níže 

uvedenými způsoby doručení. 

 

Pozn.: Pro ověření totožnosti dítěte a zákonného zástupce požadujeme doložit prostou kopii 

rodného listu dítěte. Na kopii napište: „Souhlasím s použitím kopie k ověření totožnosti“ a 

podepište se. Po ověření bude kopie skartována. 

Způsoby doručení 

o do datové schránky školy: sx7mmx6  

(pozn.: není třeba žádost podepisovat, nutno odeslat z datové schránky zřízené 

soukromou osobou) 
o e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem 
o prostým e-mailem s nutností přijít podepsat přihlášku do školy, termín návštěvy školy 

si můžete zvolit v připravovaném rezervačním systému (bude spuštěn společně se 

zápisem) 
o poštou (datum odeslání nejpozději 8. 4. 2021 ve 12:00) 
o do poštovní schránky školy u zadního vchodu (ulice 28. října)  
o do poštovní schránky školy u předního vchodu (ulice Liberecká) - do 16:00 
o jiný způsob předání žádosti je možné domluvit telefonicky 487 370 332, 777 728 725 

nebo zvolit termín návštěvy školy rezervačním systému (termín už si nelze 

rezervovat) 

 

Výsledky správního řízení o přijetí/nepřijetí do 1. ročníku základního vzdělávání budou 

zveřejněny na webových stránkách www.zsliberecka.cz a vyvěšeny v tištěné podobě u hlavního 

i zadního vchodu školy dne 7. 5. 2020. V případě potřeby na žádost zákonného zástupce 

vystavíme Rozhodnutí o přijetí dítěte. Po skončení mimořádných opatření bude uspořádáno 

setkání s přijatými žáky zaměřené na seznámení s prostředím školy. 



 

B - Postup pro Žádost o odklad on-line 

2. Klikněte na výše uvedený odkaz Zapsat dítě on-line 

3. Vyplňte všechny požadované údaje, nezapomeňte zaškrtnout položku - Budeme žádat pro dítě 

odklad a odešlete přihlášku. 

4. Na Vámi uvedený email Vám bude doručeno potvrzení o odeslání přihlášky s přiděleným 

registračním číslem, pod kterým bude Vaše dítě evidováno v přijímacím řízení. Současně 

obdržíte dvě Žádosti (o zápis a o odklad). Obě si stáhněte, vytiskněte, podepište a doručte 

spolu s kopií rodného listu dítěte do školy níže uvedenými způsoby doručení. 

Pozn.: Pro ověření totožnosti dítěte a zákonného zástupce požadujeme doložit prostou kopii 

rodného listu dítěte. Na kopii napište: „Souhlasím s použitím kopie k ověření totožnosti“ a 

podepište se. Po ověření bude kopie skartována. 

5. Přiložte k žádosti doporučení k odkladu školní docházky dítěte (originály)  

o z pedagogicko-psychologické poradny 
o od dětského lékaře 

  Pozn: Pokud doposud nebylo dítě vyšetřeno a nemáte požadovaná doporučení, dodáte je 

dodatečně.  

 

Způsoby doručení 

o do datové schránky školy: sx7mmx6  

(pozn.: není třeba žádost podepisovat, nutno odeslat z datové schránky zřízené 

soukromou osobou) 
o e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem 
o prostým e-mailem s nutností přijít podepsat přihlášku do školy, termín návštěvy školy 

si můžete zvolit v níže uvedené tabulce 
o poštou (datum odeslání nejpozději 8. 4. 2021 do 12:00) 
o do poštovní schránky školy u zadního vchodu (ulice 28. října) 
o do poštovní schránky školy u předního vchodu (ulice Liberecká) - do 16:00 
o jiný způsob předání žádosti je možné domluvit telefonicky 487 370 332, 777 728 725 

nebo zvolit termín návštěvy školy v rezervačním systému (termín už si nelze 

rezervovat) 

 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky je možné vydat po dodání obou výše 

uvedených doporučení (viz bod 4). 

Dokumenty k zápisu do 1. tříd - Kritéria přijímání žáků, Školské obvody, Desatero pro rodiče 

naleznete na webu školy. 

Možnost elektronického objednání na zápis v tabulce níže.  

● Prosíme o zvolení pouze jednoho závazného termínu!  
● V případě špatného vyplnění nás prosím kontaktujte na email: skola@zsliberecka.cz  

 

mailto:skola@zsliberecka.cz

