
Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace 

 

Zápis do 1. ročníku Základní školy, Liberec, Švermova 403/40 

 

Vzhledem k mimořádné situaci budou letošní zápisy zřejmě opět bez 

přítomnosti dětí! 

Přijetí dítěte do 1. třídy základní školy se řídí § 36 a § 178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školský 

zákon, v platném znění.  

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělání i žádosti o odklad školní docházky je nutné vyplnit 

elektronicky od 29. 3. 2021 do 21. 4. 2021  na webové adrese: https://zapisyzs.liberec.cz/. 

Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.  

Zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně si žádost vyzvednou v kanceláři ZŠ 

ve dnech 19. 4. 2021 až 21. 4. 2021 od 9,00 do 12,00 hod. Předem si prosím domluvte termín 

návštěvy (tel: 731 142 890) 

Sběr žádostí se uskuteční od 19. dubna do čtvrtka 22. dubna 2021 do 12,00 

hod. 
 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o 
přijetí k základnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby: 

1. do schránky školy – (vlevo před vchodem do vestibulu školy) – v zalepené obálce 

označené ZÁPIS v době od 7,00 do 15,00 hod.  

2. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou  

3. do datové schránky školy:    ecjmi2a 

4. emailem s uznávaným elektronickým podpisem   (email: zs12sekretarka@seznam.cz)  
5. osobní podání: předem si domluvte termín návštěvy, aby nedošlo k vyšší koncentraci a 

pohybu osob v prostorách školy. 

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je nutné pro ověření 

údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte. 

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat 

pokyny stanovené školou a při podání předložit: 

 žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (nebo žádost o odklad povinné školní docházky), 

 rodný list dítěte, 

 občanský průkaz zákonného zástupce, 
 doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců). 

 

- Odklad školní docházky: Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný 

zástupce dítěte písemně požádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky z důvodu 

nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Žádost musí být podložena doporučujícím 

posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického 

psychologa. 

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném 
ředitelem školy. 

https://zapisyzs.liberec.cz/
mailto:zs12sekretarka@seznam.cz


 

- Vyjádření se k podkladům rozhodnutí 

 V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění mají zákonní 

zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 27. 4. 2021 od 8:00 

do 10:00 hodin v kanceláři školy. Po tomto termínu ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte 

do zvolené základní školy. 

 

Případné dotazy na tel. 731 142 890 v době od 9,00 hod. do 12,00 hod. 

 

Kritéria přijetí:  

 

Žáci budou přijímáni v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se přijmou děti splňující 

kritérium č. 1, pak děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané 

kritérium přesáhne kapacitu přijímaných dětí, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi 

všemi dětmi, které dané kritérium splňují.  

Spádoví žáci  

1. kritérium Dítě, které splňuje podmínku: 

místo trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ 

  

Nespádoví žáci 

Výchozí kritérium: 

 

 

- 2 otevírané první třídy  

- 48 žáků 

2. kritérium Dítě, které splňuje současně podmínky: 

místo trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ a žákem 

školy je zároveň jeho sourozenec 

3. kritérium Dítě, které splňuje podmínku: 

místo trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ 

4. kritérium Dítě, které splňuje současně podmínky: 

místo trvalého pobytu mimo Liberec a žákem školy je zároveň jeho 

sourozenec 

5. kritérium Dítě, které splňuje podmínku: 

místo trvalého pobytu mimo Liberec 

 

 

 

Č.j.: ZSSVE/0195/2021 

  

Datum: 11. 3. 2021 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jarmila Hegrová  

     ředitelka školy 


