Základní škola, Liberec

Ještědská
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – DŮLEŽITÉ TERMÍNY
1. Vydávání žádostí se podává v období od 8. dubna do 24. dubna 2019 elektronicky na
portále http://zapisyzs.liberec.cz/. Zde najdete veškeré informace k zápisu do základní
školy pro letošní rok.
Zákonný zástupce podává Žádost o přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020.
Zákonný zástupce může podat Žádost o odklad školní docházky pro školní rok 2019/2020.
(v obou případech začíná běžet lhůta 30 dní pro vyřešení žádosti)
2. Zápis do 1. ročníku pro 2019/2020 (sběr vyplněných žádostí) – čtvrtek 25. dubna 2019
v čase od 13.00 do 17.30 hodin. Na webovém portálu je možné si zarezervovat konkrétní čas
zápisu. U zápisu předložíte: řádně vyplněnou žádost, rodný list dítěte, občanský průkaz
zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu
zákonných zástupců).
3. Termín pro možnost zákonného zástupce se vyjádřit k podkladům před vydáním
rozhodnutí – úterý 30. 4. 2019, v čase od 8.00 do 10.00 hodin v ředitelně školy. Po tomto
termínu ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do základní školy.
4. Od 10. května 2019 můžete po přihlášení na webových stránkách http://zapisyzs.liberec.cz/
sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte.
5. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 17. května 2019 zveřejněn podle § 183
odst. 2 zákona 561/2004 Sb. na úřední desce a na webových stránkách základní školy.
a) Děti přijaté – začíná běžet 15-ti denní lhůta pro odvolání.
b) Děti nepřijaté – zákonní zástupci mají možnost dle zákona vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí ještě před vydáním rozhodnutí.
6. Rozesílání rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na adresu uvedenou v žádosti o přijetí (do
vlastních rukou).
Lhůta 15-ti dní pro případné odvolání začíná běžet od data převzetí rozhodnutí zákonným
zástupcem.
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