Základní škola, Liberec

Ještědská
INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD
pro školní rok 2020/2021
1. Podání žádosti
Vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášení nouzového stavu v ČR dochází k úpravám v organizaci
a průběhu zápisů do základních škol zřizovaných Statutárním městem Liberec.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od
některých tradičních postupů. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zákonný zástupce podává Žádost o přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 nebo Žádost
o odklad školní docházky pro školní rok 2020/2021.
Žádost se podává v období od 6. dubna do 22. dubna 2020 elektronicky na
portále http://zapisyzs.liberec.cz/. Zde najdete veškeré informace k zápisu do základní školy pro
letošní rok.
V případě, že nemáte přístup k internetu, s administrací žádosti Vám rádi pomůžeme ve dnech 20.
4. 2020 až 22. 4. 2020.
Předem si prosím domluvte termín návštěvy. Kontaktujte nás na e-mailové adrese
skola@zs-jestedska.cz, neprodleně se s Vámi spojíme a domluvíme si termín schůzky.

2. Sběr žádostí
Sběr vyplněných žádostí proběhne ve čtvrtek 23. dubna 2020.
Předem se s Vámi rádi domluvíme na termínu doručení žádosti ve dnech 20. 4. 2020 až 23. 4.
2020.
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost
o přijetí k základnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (ID datové schránky wa9mn7s),
2. e-mailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem (v případě zaslání prostým
e-mailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín
osobního podepsání podávané žádosti o přijetí),
3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (tj. klasickou poštou),
4. do schránky školy (umístěna u hlavního vchodu školy),
5. osobní podání pouze po předchozí domluvě, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob
v prostorách školy.
Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je nutné pro ověření údajů zaslat
se žádostí také kopii rodného listu dítěte.
Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné si předem domluvit termín
předání a při podání předložit:




žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (nebo žádost o odklad povinné školní docházky),
rodný list dítěte,
občanský průkaz zákonného zástupce,
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doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době
zápisu o odklad povinné školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti
dítěte. Žádost musí být podložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném
ředitelem školy.

3. 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.
4. 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 18. 5. 2020 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.
5. Třídy, třídní učitelé
Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny tři první třídy po 25 žácích. Třídní učitelé 1. tříd
2020/2021 budou určeni v závěru školního roku 2019/2020.
6. Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči
Po ukončení mimořádných opatření bychom uspořádali setkání se zapsanými dětmi a jejich
zákonnými zástupci, aby se seznámili s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli
a prostory školy. Informace budou zveřejněny na webových stránkách školy.
7. Třídní schůzka pro rodiče před zahájením školní docházky
Po ukončení mimořádných opatření bude stanoven termín informativní schůzky pro rodiče přijatých
žáků 1. tříd před zahájením povinné školní docházky. Informace budou zveřejněny na webových
stránkách školy.
Mgr. Lukáš Houda
ředitel školy
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