
ZÁPIS DO 1.- tříd -  ZŠ, Liberec, Česká 354, p.o.  

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

Vzhledem k mimořádné situaci v naší zemi budou letošní zápisy probíhat ve zcela jiné podobě, než 

tomu bylo v letech minulých. Pro každého z rodičů je vstup dítěte do školy velkým mezníkem a 

velkou rodinnou událostí.  Abychom Vám usnadnili zorientování se v tom, jak zápis proběhne, 

připravili jsme pro Vás podrobný návod, jak projít systémem zápisu a připravit se na vstup Vašeho 

dítěte do školních lavic.   

1. Připravte si a vyplňte žádost o přijetí. 

 Žádost si vygenerujete na portále https://zapisyzs.liberec.cz. Systém Vás provede vyplněním 

žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, kterou si v závěru vytisknete. 

 Termín pro vyplnění a tisk žádosti: 6. 4. – 22. 4. 2020 

 V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky a máte všechny potřebné 

dokumenty (doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického 

psychologa), vytiskněte si žádost o odklad povinné školní docházky. 

 Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte nás v této fázi kontaktovat. 

 V případě, že nemáte přístup k internetu, pomůžeme Vám s administrací žádosti – 

vyplnění a vytištění při osobním podání dne 23. 4. 2020 od 14:00 hod do 18:00 hod v budově 

školy – ZŠ Liberec, Česká 354, Liberec 25, 463 12 

2. Odevzdejte žádost o přijetí ve škole 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o 

přijetí k základnímu vzdělávání doručit v termínu od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020 následujícími 

způsoby: 

 do datové schránky školy (ID datové schránky: cqpmn72), 

 emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  (v případě zaslání prostým emailem 

s přílohami kontaktujte školu a dohodneme bezodkladně termín osobního podepsání podávané 

žádosti o přijetí), 

 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou, 

 do schránky školy (schránka na budově školy, vstup od 1. stupně  - ul. Česká 354, Liberec 25,  

označená nápisem ZÁPIS), 

 osobní podání s využitím rezervačního systému – nutná rezervace termínu předem – Systém 

https://zapisyzs.liberec.cz umožňuje zarezervovat se na konkrétní čas odevzdání ve škole  

(více viz informace REZERVAČNÍ SYSTÉM). 

 Osobní podání dne 23. 4. 2020 od 14:00 hod do 18:00 hod v kanceláři školy ZŠ Česká 354, 

Liberec 25, vchod od 1. stupně. 

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. datovou schránkou, poštou, emailem), je nutné 

pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte. 

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v kanceláři školy – je nutné si s sebou vzít: 

 žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (nebo žádost o odklad povinné školní docházky), 

 rodný list dítěte, 

 občanský průkaz zákonného zástupce, 

 doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců). 

https://zapisyzs.liberec.cz/
https://zapisyzs.liberec.cz/dulezite-informace/rezervacni-system


V případě osobního podání žádosti je nutné dodržovat všechna preventivní opatření k zabránění 

šíření nákazy – povinné nošení roušky, 2 m rozestupy, omezení kumulace osob na max. 2 osoby. 

Při nevyužití rezervačního systému je třeba počítat s delší čekací dobou. 

3. Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání 

 V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, 

má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí dne 28. 4. 2020 od 8:00 do 10:00 hodin v budově základní školy. Po tomto 

termínu ředitelka školy rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do naší základní školy. 

 Od 5. 5. 2020 můžete po přihlášení na webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení 

Vašeho dítěte.  

 Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost 

Vašemu emailu, který jste základní škole poskytli, urychlíte tím správní řízení. 

 Seznam  registračních čísel přijatých dětí bude 18. 5. 2020 zveřejněn podle § 183 odst. 2 

zákona č. 561/2004 Sb. na úřední desce a webu základní školy. 

 Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na adresu uvedenou v žádosti o přijetí do vlastních rukou 

zákonného zástupce. 

 O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání 

rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Liberec je to Krajský 

úřad Libereckého kraje. 

 

4. Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 

 

1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy, Liberec, Česká 354, 

příspěvková organizace – obvod č. 16 dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 Statutárního města 

Liberec, platné od 20. 3. 2020, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol 

v Liberci, a jejichž sourozenec je ke dni zápisu žákem 1. – 8. ročníku Základní školy, Liberec, 

Česká 354, příspěvková organizace. 

2. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy, Liberec, Česká 354, 

příspěvková organizace – obvod č. 16 dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 Statutárního města 

Liberec, platné od 20. 3. 2020, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol 

v Liberci 

3. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy, Liberec, Česká 354, 

příspěvková organizace – obvod č. 16, jejichž sourozenec je ke dni zápisu žákem 1. – 8. ročníku 

Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace. 

4. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy, Liberec, Česká 354, 

příspěvková organizace – obvod č. 16  ale na území města Liberec. 

5. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy, Liberec, Česká 354, 

příspěvková organizace – obvod č. 16 a mimo území města Liberec. 

 

V případě většího počtu žádostí daného kritéria rozhoduje los. 

 

 

 
V Liberci 1. 4. 2020                                                                  Mgr. Vozková Štěpánka, ředitelka školy 

 
 

 

 


