Elektronický zápis do 1. ročníků 2020
I. fáze - vydávání ţádostí
6. 4. 2020 - 24. 4. 2020
Pro zjednodušení administrace zápisů do základních škol zřizovaných statutárním městem Liberec a MO
Vratislavice nad Nisou budeme rádi, kdyţ vyuţijete jednotný formulář ţádosti poskytovaný tímto
elektronickým systémem.
Po vygenerování ţádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána, data můţe
zpracovávat aţ škola, které předáte písemnou podobu ţádosti).
Ţádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále téţ jen "ţádost") je moţné získat níţe
uvedenými způsoby ve výše uvedeném období.

A. Elektronické vydání žádosti
Na internetové adrese: https://zapisyzs.liberec.cz/ ve formátu pdf.
Systém Vás provede vyplněním ţádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, kterou si v závěru
vytisknete.
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).
V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat spádovou
základní školu nebo oddělení školství MML, kde vám rádi pomohou.

B. Vyzvednutí v základní škole
Na spádové ZŠ ve dnech stanovených řediteli jednotlivých škol během výše uvedeného období.
nebo

C. Vyzvednutí na MML - odbor školství a sociálních věcí
oddělení školství Magistrátu města Liberce, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 1. patro, dveře č. 111, tel.: 485
243 376
email: burda.martin@magistrat.liberec.cz
Předem si prosím domluvte termín návštěvy.

Důležité informace:
Pokud si ţádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi základní školu kontaktovat.
Pokud nemáte přístup k internetu a chcete ţádost získat na základní škole, sledujte aktuální informace na
školách, kam chcete svoje dítě přihlásit.
Pro registraci do systému a získání ţádosti potřebujete znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na
průkazu jeho zdravotního pojištění. Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz
zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6). Dítě, které je cizinec mimo
EU/EHP/Švýcarsko, můţe vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a
obsahuje také číslo pojištěnce.
Nastavení internetového prohlížeče
Pro bezproblémové vydání a tisk ţádosti, doporučujeme pouţít internetový prohlíţeč (Internet explorer
verze 8 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlíţeče) ve standardním nastavení. V
prohlíţeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání ţádosti nedaří,
zkuste vyuţít jiného internetového prohlíţeče.

