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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ŠKOLNÍ ROK 2022 - 2023
Lhůta pro podání žádosti o přijetí: od 1. 4. 2022 od 0:00 hodin do 30. 4. 2022 dne 24:00 hodin
Zaregistrovaní uchazeči o přijetí si ze systému online registrace v Bakalářích před tiskem
Žádosti o přijetí zkontrolují a případně doplní údaje v žádosti.
Nezaregistrovaní uchazeči se od 1.4. mohou zaregistrovat přes odkaz na webových stránkách
v záložce Budoucí prvňáci a dále postupují jako zaregistrovaní uchazeči.
Podání žádosti:
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj.
žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo
v elektronické podobě.
Žádost o přijetí bude možné podat 1. 4. – 30. 4. 2022 BEZ NÁVŠTĚVY ŠKOLY S DÍTĚTEM elektronicky, poštou, vhozením do schránky školy. Zápis do 1. třídy bez návštěvy školy, případně
využijeme pro všechny zájemce o přijetí do 1. třídy s ohledem na hygienická opatření v souladu
s vládními nařízeními. Žádost o přijetí 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“
Žádost o přijetí bude možné podat 25. 4. a 26. 4. od 14,00 – do 18,00 S NÁVŠTĚVOU
ŠKOLY S DÍTĚTEM. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem dle zvoleného a
domluveného času při online registraci. K zápisu je nutné přinést nejlépe vyplněnou Žádost o přijetí
dítěte do 1. třídy, rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce např. občanský
průkaz. Před návštěvou školy můžete podat Žádost o přijetí způsoby uvedenými v bodě 1-3.
V případě žádosti o odklad školní docházky je třeba dodat také vyplněnou Žádost o odklad školní
docházky, potvrzení od příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře. 26. 4. 2022 bude ve
škole přítomna školní psycholožka.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků nebo způsobem, který
nezajišťuje předání fyzického nebo elektronického originálu žádosti (např. e-mailem bez uznávaného
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.
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Přijetí „Žádosti“ způsoby dle bodů 1. – 3. Vám bude oznámeno emailem a současně Vám bude
sděleno přidělené registrační číslo dítěte.
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 o přijetí 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.
Občanský průkaz v případě podání žádosti s návštěvou školy.
Co od Vás nebudeme potřebovat:
Občanský průkaz zákonného zástupce v případě podání dle bodů 1-3.
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 2022-2023.

Výsledky Zápisu dětí do 1. 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.
Nejpozději do 31. 5. 2022 do 14,00 hodin budou zveřejněna na webových stránkách školy a
nástěnce u hlavního vchodu školy registrační čísla přijatých dětí pro školní rok 2022-2023.
V případě dotazů lze kontaktovat přímo ředitelku školy na kontaktech:
e-mail: blanka.chylova@zspisnice.info, tel: 603 532 049.

29. 3. 2022

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

