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ZÁPIS PŘÍPRAVNÉ A PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022
Lhůta pro podání žádosti o přijetí: od 1. 4. 2021 od 0:00 hodin do 30. 4. 2021 dne 24:00 hodin
Zákonný zástupce:
1) vyplní elektronickou přihlášku v odkazu na webových stránkách školy. Zde je možno zaškrtnout
i žádost o odklad. Toto učiní i v případě zájmu o přípravnou třídu.
2) dostane automatický email s potvrzením, že je dítě zaevidováno k zápisu. V rámci potvrzení
bude také odkaz k Žádosti o přijetí do 1.třídy (resp. i žádost od odklad) k vytisknutí a doplnění.
3) vytiskne a doplní Žádost o přijetí do 1.třídy (resp. i žádost od odklad), přiloží potřebné
dokumenty (prostou kopii rodného listu). K Žádosti o odklad školní docházky, může přiložit
doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení lékaře.
4) podá žádost způsobem, který si zvolí.
Podání žádosti:
Zákonní zástupci jsou vyzýváni upřednostnit, pokud je to možné, podání žádosti Podle § 37 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí
k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.
Žádosti je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
Datová schránka školy: d5zcu78
Předmět: Žádost - Zápis do 1. třídy
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
Emailem: blanka.chylova@zspisnice.info Předmět: Žádost - Zápis do 1. třídy
3. prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb,
Na adresu: ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40/3, Praha 4 - Písnice, 142 00
Na obálce uvést: „Žádost - Zápis do 1. třídy“
4. osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte s nezbytným dodržením pokynů školy
s cílem zajistit, aby nedocházelo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy.
Osobně: v pracovních dnech přípustné je si předem sjednat termín setkání ve lhůtě pro
podání žádostí, po dohodě s ředitelkou školy na zde uvedených kontaktech: e-mail:
blanka.chylova@zspisnice.info nebo tel.: 261 911 451.
Organizace předání a převzetí žádosti: Zákonný zástupce zazvoní u hlavního vchodu
do školy, po té bude vyzván pedagogickým pracovníkem k předání „Žádosti“ i s přílohami
(především kopií rodného listu). Pracovník zkontroluje vyplněnou žádost a předá zákonnému
zástupci registrační číslo dítěte.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků nebo způsobem, který
nezajišťuje předání fyzického nebo elektronického originálu žádosti (např. e-mailem bez uznávaného
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elektronického podpisu, telefaxem, z jiné datové schránky než z osobní datové schránky zákonného
zástupce rodiče bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné podanou žádost ze strany
zákonného zástupce dítěte potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Doložení rodných listů dítěte stačí prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u
spádových dětí ověří ředitelka školy na Úřadě městské části Praha-Libuš, který vede evidenci
obyvatel.
Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší
do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.
Co od Vás budeme potřebovat:
Pečlivě a čitelně vyplněnou ŽÁDOST odevzdanou Vámi zvoleným způsobem.
Důležité je správně vyplnit kontakt na zákonného zástupce - email a telefonní číslo.
Prostou kopii rodného listu dítěte.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své
oprávnění dítě zastupovat prostou kopií příslušného dokumentu.
Co od Vás nebudeme potřebovat:
Občanský průkaz zákonného zástupce.
Trvalý pobyt dítěte si ověříme na MČ Praha-Libuš v evidenci obyvatel.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ




Zákonní zástupci, kteří budou podávat Žádost o odklad školní docházky, o něj žádají
ve spádové škole.
Při podání Žádosti o odklad školní docházky je třeba podat i Žádost o přijetí
do 1. ročníku pro školní rok 2021-2022.
Současně s Žádostí o odklad mohou zákonní zástupci podat i Žádost o přijetí do přípravné
třídy.

Výsledky Zápisu dětí do 1. třídy a přípravné třídy
Zákonný zástupce bude mít možnost seznámit se s podklady k rozhodnutí před jeho vydáním
v souladu s §36 odst. 3 správního řádu po telefonické nebo emailové dohodě viz níže po ukončení
zápisu 30.4. 2021.
Nejpozději do 31. 5. 2021 do 14,00 hodin budou zveřejněna na webových stránkách školy a
nástěnce u hlavního vchodu školy registrační čísla přijatých dětí do 1. ročníku a do přípravné třídy
pro školní rok 2021-2022.
V případě dotazů lze kontaktovat přímo ředitelku školy na kontaktech:
e-mail: blanka.chylova@zspisnice.info, tel: 261 911 451, 603 532 049
24.3. 2021

Mgr. Blanka Chýlová, ředitelka školy, v.r.

