
Jak postupovat při zápisu na naši školu? 
 

Po dobu platnosti mimořádných opatření vlády v souvislosti s koronavirem bude  podání 

žádosti k povinné školní docházce (nebo vyřízení odkladu školní docházky) možné těmito 

způsoby: 
 

1. Elektronický zápis prostřednictvím aplikace "Zápisy on-line" (odkaz je zveřejněn na našich  

     webových stránkách:  www.zs-sever.cz) 
 

     termín: od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021 
 

2. Vytištěné a vyplněné tiskopisy „Žádost o přijetí dítěte“,  popř. „Žádost o odklad školní  

     docházky“  vhoďte do poštovní schránky naší školy, která je umístěna 

     před branou (u hlavního vstupu do ZŠ); vyplněné  dokumenty vložte do obálky označené 

     nápisem „ZÁPIS“ 
 

     termín: od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021 

 

3. Podání přihlášky k základnímu vzdělávání (nebo žádosti o odklad) přímo ve škole 
 

    termín:                             - od 12. dubna 2021 do 16. dubna 2021 

    pondělí, středa              – od 14:00 do 17:00 hodin 

    úterý, čtvrtek, pátek    – od 13:00 do 15:30 hodin  

 

     -zavolejte na telefonní číslo 702 242 151 nebo 731 675 299 a dohodněte si hodinu  

      návštěvy 

     -v domluvený čas zazvoňte na zvonek „Zástupci ředitele školy“; budete vpuštěni  

      do vestibulu ZŠ, kde najdete všechny potřebné dokumenty připravené k doplnění 

     -vzory visí na nástěnce 

     -vyplněné dokumenty vložte do připraveného euroobalu a vhoďte do uzamčené  

      schránky (volební urny) 

    -opusťte v co nejkratším čase vestibul a vyhněte se úzkému kontaktu s případnými  

      čekajícími zákonnými zástupci 

   - v případě jakýchkoli nejasností jsme Vám ochotni pomoci s vyplněním žádosti včetně  

      jejího vytištění přímo v kanceláři školy (na základě telefonické dohody) 

      Upozorňujeme, že nebudeme obsluhovat klienty, kteří přijdou bez ochrany dýchacích 

      cest. Neberte s sebou děti. 
 

4. do datové schránky školy -  ui7mkjr 

 

5. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)  

    na email jetenska@zs-sever.cz 
 

6. poštou na adresu: Ředitelství Základní školy, Školní 2520, 470 01 Česká Lípa  

    s nadpisem Zápis 

http://www.zs-sever.cz/
mailto:jetenska@zs-sever.cz


Harmonogram zápisů do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 

 

1. 4. 2021     -spuštění elektronického zápisu - aplikace "Zápisy on-line"  

                      -zahájení příjmu vytištěných a podepsaných žádostí prostřednictvím 

                       školní poštovní schránky (v obálce označené „ZÁPIS“) 
 

12. 4. 2021   -zahájení příjmu tištěných přihlášek k základnímu vzdělávání/žádostí o odklad  

                        (fyzické podání či vyplnění přímo ve škole) v termínech  

                        uvedených v bodě č.3 
 

16. 4. 2021   -ukončení příjmu tištěných přihlášek k základnímu vzdělávání/žádostí  

                       o odklad (fyzické podání či vyplnění přímo ve škole) v termínech  

                       uvedených v bodě č.3 
 

30. 4. 2021   -ukončení možnosti elektronického zápisu - aplikace "Zápisy on-line"  

                      -ukončení příjmu vytištěných a podepsaných žádostí prostřednictvím 

                       školní poštovní schránky (v obálce označené „ZÁPIS“) 
 

03. 5. 2021   -zveřejnění výsledků zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 
 

31. 5. 2021   -konečný termín pro podání podkladů k odkladu školní docházky  

                      -posouzení příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC)   

                      + písemné doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

                       (dostačující je doporučení praktického lékaře pro děti a dorost) 

 

 

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022 
(bez osobní přítomnosti dětí) 

 

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období                

od 1. dubna do 30. dubna 2021. 

 

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými 

právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), které se v 

otázkách zápisů k povinné školní docházce v uplynulém roce nijak nezměnily. V souvislosti      

s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude však potřebné 

organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány 

individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné 

povinnosti. 

 
Povinná školní docházka ve školním roce 2021-2022 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2014 

do 31. 08. 2015. 

Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 31. 12. 2015. 



Žádost o přijetí k povinné školní docházce musí také podat zákonní zástupci těch dětí, 

kterým byl v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok, i děti, kterým byl dán 

v průběhu    1. pololetí školního roku 2020-2021 dodatečný odklad školní docházky. 
 

Zákonný zástupce zodpovídá za přesnost údajů v „Žádosti o přijetí k povinné školní 

docházce“. Místo trvalého bydliště musí být totožné s tím, které je uvedeno v osobním 

dokladu (občanský průkaz, cestovní pas). K žádosti dokládá zákonný zástupce i ofocený 

rodný list dítěte. 
 

Přednostně jsou přijímány děti se sídlem trvalého pobytu (cizinci se sídlem hlášeného 

pobytu) v příslušném školském obvodu spádové školy podle vyhlášky Města Česká Lípa 

č.3/2016. 
 

Zákonní zástupci si mohou zvolit pro své dítě i jinou základní školu než spádovou. 
 

Případný odklad povinné školní docházky povoluje ředitel školy. Rodiče, kteří o něj budou 

žádat, se dostaví k zápisu se Žádostí o odklad povinné školní docházky. K ní je nezbytné 

doložit nejen doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení, ale i 

písemné doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa (§37 školského 

zákona). 

 

 

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle 

správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:  

 

 jméno a příjmení dítěte  

 datum narození 

 místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 

správního řádu) 

 označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (Základní škola, Česká Lípa, 

Školní 2520, příspěvková organizace),  

 podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, 

který dítě při podání žádosti zastupuje) 

 jméno a příjmení zákonného zástupce žáka 

 místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování 

 pokud je to možné (máte k dispozici scanner, fotoaparát např. v mobilu) doložte 

rodný list, platí, že stačí jeho doložení prostou kopií dálkovým způsobem 

 

 


