Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/22
Zápis v letošním roce proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Nejvhodnější variantou je podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce
dítěte ve škole – vše je možné vyřešit elektronicky nebo poštou.
Přehledný elektronický systém pro zápis do 1. tříd, včetně podrobného návodu, naleznete
ZDE

Výdej žádosti:
Probíhá v období od 1. 3. 2021 do 13. 4. 2021

Podání žádosti:
Přihlášku k zápisu do 1. třídy je možné vyplnit a doručit do školy tímto způsobem:
A) Podání žádosti v elektronickém systému ZDE:
Vytištěnou a podepsanou žádost (oba rodiče) je možné:
1. Poslat do školy elektronicky naskenovanou žádost s podpisy ve formátu pdf (např. datovou
schránkou, e-mailem) nebo poštou od 1. 3. 2021 do 13. 4. 2021.
Kontaktní údaje naší školy naleznete ZDE
Adresa: Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, p.o., Nová 1432/5, 400 03 Ústí
nad Labem
E-mail: info@zsnova.cz
Datová schránka: tszvqxz
2. Vhodit osobně, v obálce nebo v deskách, do poštovní schránky na budově školy do 13. 4.
2021.
B) Podání žádosti osobně:
Ve dnech 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021 v době od 13 - 17 hod. na sekretariátu školy za dodržení
aktuálních epidemiologických opatření a nařízení.
Při osobním podání žádosti uvede a prokáže zákonný zástupce tyto údaje:
- jméno a příjmení žadatele (dítěte),
- datum narození dítěte, rodné číslo,
- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,
- kontaktní telefon a e-mailovou adresu zákonného zástupce
- občanský průkaz zákonného zástupce

Žádost o odklad:
Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat
v době zápisu dítěte k povinné školní docházce o odklad, z důvodu nedostatečné tělesné nebo
duševní vyspělosti dítěte. Tuto žádost je nutné doložit vyjádřením školského
poradenského zařízení a odborného lékaře (lze doplnit i po podání žádosti).

Upozorňujeme, že žádný náhradní termín zápisu již nebude stanoven!

