Základní škola, Liberec

Ještědská
INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD
pro školní rok 2019/2020
1. Zápis
Zápis se koná dne 25. dubna 2019 v době od 13.00 do 17.30 hodin.
V odůvodněných případech (nemoc, nepřítomnost v době řádného zápisu) lze po předchozí dohodě
s vedením školy určit individuální termín. Při zápisu zákonní zástupci předloží svůj doklad
totožnosti, rodný list dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte. Zákonný zástupce podává
Žádost o přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 nebo Žádost o odklad školní docházky pro
školní rok 2019/2020. Žádost 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.
2. Dokumenty
Ředitel školy obdrží od zřizovatele seznam dětí s trvalým bydlištěm v příslušném školském
obvodu. Za doklady, které by měly prokazovat trvalé bydliště dítěte, nebudou akceptovány
následující dokumenty: občanský průkaz zákonného zástupce, nájemní smlouvy, předběžné
souhlasy, stavební povolení, čestná prohlášení, výpisy z katastru nemovitostí a jiné.
3. Registrační číslo
Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu
dítěte. Neúplně vyplněná žádost, která nebude v termínu stanoveném ředitelem školy doplněna, je
důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.
Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 17. 5. 2019 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona
561/2004 Sb. na úřední desce a na webových stránkách základní školy.
Z důvodu vyrovnaných počtů žáků ve třídách si vedení školy vyhrazuje právo na jmenovité zařazení
žáků do tříd.
4. Třídy, třídní učitelé
Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny dvě první třídy po 30 žácích. Třídní učitelé 1. tříd
2019/2020 budou určeni v závěru školního roku 2018/2019.
5. Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
Ve středu 3. dubna 2019 pořádá ZŠ Ještědská Den otevřených dveří pro žáky a rodiče před
konáním zápisu do prvních tříd. Informace jsou zveřejněny na webových stránkách školy.
6. Třídní schůzka pro rodiče před zahájením školní docházky
Dne 4. června 2019 od 16.00 hodin se bude konat informativní schůzka pro rodiče přijatých žáků
1. tříd před zahájením povinné školní docházky. Informace budou zveřejněny na webových
stránkách školy.
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