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Zápis do 1. tříd proběhne v letošním školním roce bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Vzhledem k současné mimořádné situaci doporučujeme rodičům jako nejlepší možnou variantu 

podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI 

ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE VE ŠKOLE – tzn. ELEKTRONICKY (viz níže) na 

email zapis(zavináč)zssnp6.cz. 

 

 

POŘÍZENÍ ŽÁDOSTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Povinná školní docházka je v tomto školním roce určena pro děti narozené do 31. 8. 2014. 

 

Doporučujeme zákonným zástupcům, aby si žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání  

(„žádost“) vygenerovali v elektronickém systému https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/ - systém je 

funkční od 1. 3. 2020 do 29. 4. 2020. 

 

Ve zcela nejnutnějších případech bude možné vyplnit žádost ručně, a to 28. nebo 29. 4. 2020 (viz 

níže) – žádost poté do systému zadá sama škola. 

 

ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

1. 4. 2020–29. 4. 2020 

 

- do školy je v tomto termínu nutné odevzdat: 

- žádost o přijetí k základnímu vzdělávání podepsanou oběma zákonnými zástupci; 

- zápisový list (ke stažení zde – .rtf, .pdf) – škola nabízí výuku kličkového a nevázaného 

písma, prosíme zákonné zástupce, aby v tomto dokumentu zaškrtli, o jaký typ písma 

mají zájem – třídy s nevázaným písmem budou otevřeny pouze v případě jejich 

naplnění dostatečným počtem žáků (na tomto odkaze se můžete podívat na video, které 

vysvětluje rozdíl mezi kličkovým a nevázaným písmem - http://www.zssnp6.cz/nevazane-

pismo-informace/). 

 

1) Vytištěnou a PODEPSANOU žádost (oběma zákonnými zástupci) je možné: 

 

a) poslat škole elektronicky na e-mailovou adresu zapis(zavináč)zssnp6.cz, po 

doručení žádosti obdržíte automatickou zprávu, že jsme žádost obdrželi; 

 

b) odeslat prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky -3n4wrfv); 

 

c) odeslat poštou. 

 

2) Ve zcela nejnutnějších případech - osobní podání žádosti  

V opravdu nejnutnějších případech lze ve dnech 28. 4. 2020–29. 4. 2020 v době od 13:00 do 17:00 

osobně odevzdat (případně vyplnit) žádost na vrátnici školy – vstup ze dvora. 

Při ručním vyplněním žádosti je nutné vyplnit tyto údaje: 

https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/
http://www.dokumenty.zssnp6.cz/web/zapis_2020/zapisovy_list_2020.rtf
http://www.dokumenty.zssnp6.cz/web/zapis_2020/zapisovy_list_2020.pdf
http://www.zssnp6.cz/nevazane-pismo-informace/
http://www.zssnp6.cz/nevazane-pismo-informace/
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- jméno a příjmení žadatele (dítěte), 

- datum narození dítěte, 

- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, 

- kontaktní telefon a e-mailovou adresu zákonného zástupce 

- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola) 

- podpis osoby, která žádost podává (podpisy zákonných zástupců dítěte) 

 

ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTÍ K ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

 

1. 4. 2020–31. 5. 2020 

- o odklad je možné požádat i v případě, že dosud nemáte platná doporučení; 

-  do školy je v tomto termínu nutné odevzdat: 

- žádost o přijetí k základnímu vzdělávání podepsanou oběma zákonnými zástupci; 

- žádost o odklad povinné školní docházky podepsanou oběma zákonnými zástupci – 

generuje se stejným způsobem jako žádost o přijetí k základnímu vzdělávání; 

- zápisový list (ke stažení zde) – škola nabízí výuku kličkového a nevázaného písma, 

prosíme zákonné zástupce, aby v tomto dokumentu zaškrtli, o jaký typ písma mají zájem 

– třídy s nevázaným písmem budou otevřeny pouze v případě jejich naplnění 

dostatečným počtem žáků (níže se můžete podívat na video, které vysvětluje rozdíl mezi 

kličkovým a nevázaným písmem); 

- vyjádření odborného lékaře - buď zaslat spolu se žádostí (pokud jej máte), nebo do 

školy doručit nejpozději do 30. 6. 2020; 

- vyjádření školního poradenského zařízení – buď zaslat spolu se žádostí (pokud jej 

máte), nebo do školy doručit nejpozději do 30. 6. 2020; 

- volitelně - předběžný nezávazný zájem o přípravnou třídu (ke stažení zde - .rtf, .pdf). 

 

POSTUP PŘI ODEVZDÁNÍ DOKUMENTŮ JE TOTOŽNÝ JAKO U ODEVZDÁVÁNÍ 

„ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ“. 

 

 

Upozorňujeme, že přijímací řízení proběhne do 30 dní od zápisu – tzn. od 29. 4. 2020. 

Po skončení přijímacího řízení bude na stránkách školy zveřejněn seznam přijatých žáků (pouze 

číselné kódy podané přihlášky). 

 

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“). 

 

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“). 

 

O přijetí žáků do základních škol rozhoduje ředitelka základní školy v přijímacím řízení, které končí 

uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se 

školským zákonem. 

http://www.dokumenty.zssnp6.cz/web/zapis_2020/predbezny_zajem_o_PT_2020.rtf
http://www.dokumenty.zssnp6.cz/web/zapis_2020/predbezny_zajem_o_PT_2020.pdf

