Organizace zápisu – informace pro rodiče
dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
Vzhledem k nepříznivému vývoji koronavirové situace a protiepidemickým opatřením budou i letos
zápisy do prvních tříd (připadající na 8. 4. a 9. 4. 2021) vedeny v distanční podobě bez samotné
přítomnosti dětí. Nebude tedy možná přítomnost dětí a zákonných zástupců ve školách tak, jako bylo
obvyklé v minulosti.
Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).
Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).
O přijetí žáků do základních škol rozhoduje ředitel(-ka) základní školy v přijímacím řízení, které končí
uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se
školským zákonem.
Rodiče žáka podají žádost o přijetí ve škole.
Možné způsoby podání žádosti v období 1.4. – 23.4.2021
•
•
•

Osobní jednání s on-line registrací – preferovaný způsob
Do datové schránky školy f2tjbqk
E-mailem – vyplněná žádost s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat
prostý email). Nebo zaslat bez elektronického podpisu a přijít do 5 dnů žádost
podepsat do školy
Email pro zaslání žádosti o přijetí - info@3zsmost.cz

•
•

Poštou
Osobní jednání

Při podání žádosti je nutné doložit – rodný list žáka, občanský průkaz zákonného zástupce.
Při elektronickém podání je možné toto doložit prostou kopií dálkovým způsobem.

Online podání žádosti o přijetí k zápisu (PREFEROVANÝ ZPŮSOB)
Je realizováno prostřednictvím webového rozhraní „Zápisy online“.
Do systému bude možné se přihlásit od 1.4. 2021, 8:00 hodin do 23.4.2021 23:59 hodin.
V termínu od 1.4., 8:00 hod do 5.4., 23:59 hod bude možné provést registraci na konkrétní čas 8.4.
a 9.4. v době od 14:00 do 17:00 hodin.
Po tomto termínu bude možné provést registraci, ale bude nutné si domluvit konkrétní čas návštěvy
telefonicky – 777 170 947 – sekretariát školy

Elektronická přihláška je intuitivní formulář.
V prvním kroku - zákonný zástupce vyplní základní osobní a kontaktní údaje uchazeče, zákonného
zástupce a údaje potřebné k zápisu.
Ve druhém kroku, po potvrzení osobních a kontaktních údajů a udělení souhlasu s jejich
zpracováním, si zákonný zástupce vybere volný termín zápisu a dokončí registraci.
Od 6.4. bude možné provést registraci, ale bude nutné si domluvit konkrétní čas návštěvy telefonicky
– 777 170 947 – sekretariát školy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na e-mail zákonného zástupce bude automaticky odeslána zpráva obsahující registrační číslo
uchazeče, termíny a čas zápisu, odkaz ke stažení předvyplněné vzorové přihlášky a instrukce k zápisu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ve třetím kroku ZZ doplní emailem zaslanou přihlášku, připraví si dokumenty potřebné k zápisu a
ve zvoleném termínu se dostaví do školy.
Další možnost je dokumenty do školy zaslat některým z výše uvedených způsobů elektronicky.

Přihlášku lze získat:
1. Na stránkách školy – Žádost o přijetí
2. V recepci školy v tištěné podobě
Všechny údaje na žádosti musí být vyplněny. Zákonný zástupce svým podpisem stvrzuje jejich
správnost. Neúplně či chybně vyplněná žádost, která nebude v termínu stanoveném ředitelem školy
doplněna, je důvodem pro zastavení správního řízení.
Elektronická registrace pro zákonné zástupce, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky.
Zákonný zástupce vyplní formulář v termínu do 23. 4. 2021, 23:59 hodin. V interaktivním formuláři
zaškrtne čtverec „Budeme pro dítě žádat odklad“.
Po vyplnění interaktivního formuláře si vygeneruje samotnou žádost, kterou podepíše, přiloží k ní
přílohy (posouzení pediatra, klinického psychologa, školského poradenského zařízení aj.) a odevzdá
škole jedním z uvedených způsobů.
Na základě seznamů dětí zaslaných zřizovatelem určujeme časový rozpis pro zákonné zástupce, kteří
přicházejí k zápisu fyzicky, a to z důvodu, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob
v prostorách školy. Tento časový rozpis školy je zveřejněn na webových stránkách a vyvěšen u vstupu
do školy. Prosíme dodržujte stanovenou dobu rozpisu.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod registračním číslem dne 30. dubna 2021 na www
školy a vyvěšeny u vstupu do školy.
Odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává
u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Most, U Stadionu 1028,
příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje.

S ohledem na preventivní opatření je žádoucí, aby se k zápisu dostavil pouze jeden ze zákonných
zástupců dítěte.
Zákonní zástupci budou do budovy školy vpouštěni tak, aby u každého zápisového místa byla vždy
v danou chvíli spolu se zapisujícím pedagogem přítomna pouze jedna další osoba.
Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat hygienická opatření stanovená školou (dezinfekce rukou,
respirátor, rozestupy).

