Informace k elektronickému zápisu 2020
1. Server https://zapisyzs.liberec.cz/
2. Úvodní nabídka

3. Vyplnění elektronické žádosti (6.4. – 23.4. 2020)
Vyplňte formulář žádosti včetně údajů zvoleného zákonného zástupce
a.
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b. Žádost vytisknete a přijdete s ní k zápisu.

c. Nemáte-li možnost vytisknutí, domluvte se na sekretariátu školy, kam půjdete s dítětem
k zápisu, nebo po telefonické domluvě na MML.
d. V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňujte v systému žádost o
odklad.
e. Důležité informace:
Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu
dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data
ukládána). Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ kontaktovat. Pokud
nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na ZŠ, sledujte aktuální informace na těch
ZŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit. Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte
správně všechny povinné údaje. Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte
znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.
f.

Nastavení internetového prohlížeče
Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet
explorer verze 8 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním
nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se
vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče.

4. Sběr žádostí: 23. dubna 2020
Neúplně vyplněná žádost, která nebude v termínu stanoveném ředitelem školy doplněna, je
důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!
Dítě můžete přihlásit i do více ZŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně s dítětem z
důvodu odevzdání žádosti v papírové podobě.

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v
době zápisu (od 1. do 30. dubna), o odklad povinné školní docházky z důvodu nedostatečné
tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
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5. Vyhodnocování žádostí
a. 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“).
Přijetí žáků do základních škol rozhoduje ředitel základní školy v přijímacím řízení, které končí
uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu
se školským zákonem.
b. V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád mají zákonní zástupci možnost
využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 28. 4. 2020 od 8:00 do 10:00
hodin v budově základní školy, kam podávali žádost o přijetí. Po tomto termínu ředitel rozhodne
o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené základní školy.
c. Od 5. 5. 2020 můžete na webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte.
Sami takto můžete aktivně sledovat, kde je dítě přijato.
Pokud by mělo být Vaše dítě přijato do více základních škol, do kterých jste podali žádost o
přijetí, dostavte se neprodleně do základní školy, kterou pro základní vzdělávání dítěte
preferujete. Pro další základní školy, do kterých by mělo být dítě také přijato, podepište
zpětvzetí žádostí, aby bylo vyloučeno duplicitní přijetí a byla uvolněna místa pro další děti v
pořadí.
Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu
emailu, který jste základní škole poskytli ke komunikaci s Vámi.
d. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 18. 5. 2020 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona
561/2004 Sb. na úřední desce a webu základní školy.
e. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na adresu uvedenou v žádosti o přijetí do vlastních rukou
zákonného zástupce.
f. 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 tedy Krajský
úřad Libereckého kraje.
6. Důležité informace
a. Základní informace a legislativní rámec
Povinná školní docházka ve školním roce 2020/2021 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2014.
Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného
členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se
povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České
republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení
mezinárodní ochrany.
b. V případě, že zákonný zástupce nepřihlásí dítě k plnění povinné školní docházky podle § 36
odst. 4, dopustí se přestupku, za který může být uložena pokuta až do výše 5 000 Kč.
c. Zápis musí být proveden také u dětí, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní
docházky.
d. Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné v době zápisu předložit
posudek příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna
nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
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e. Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem (cizinci s místem hlášeného pobytu)
v příslušném školském obvodu spádové základní školy podle platné obecně závazné vyhlášky
statutárního města Liberec.
f.

Ředitelé základních škol rozhodují o přijetí dítěte do základní školy v souladu se školským
zákonem.
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“).

7. Metodická doporučení
a. Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
b. Doporučení MŠMT k zápisům do základních škol
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