
Vzhledem k současné mimořádné situaci proběhne zápis do 1. tříd v letošním roce bez osobní 

přítomnosti dětí ve škole. 

Povinná školní docházka je v tomto školním roce určena pro děti narozené do 31. 8. 2015. 

 

POSTUP PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

 

1. KROK - GENEROVÁNÍ ŽÁDOSTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen "žádost") je možné od 1. 3. 2021 

do 13. 4. 2021 těmito způsoby: 

A. Elektronické vydání žádosti 

Na internetové adrese – http://zapiszs.usti-nad-labem.cz (vygenerování ve formátu 

pdf). 

nebo 

B. Vyzvednutí v základní škole 

Konkrétní termíny budou upřesněny na stránkách školy (po ukončení zpřísněných 

pravidel platných od 1. 3. 2021). 

nebo 

C. Vyzvednutí na OŠKS 

Na Odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb Magistrátu města Ústí nad 

Labem, Velká Hradební 2336/8, 2. patro, tel.: 475 271 243,475 271 550 

Důležité informace 

Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí 

anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému 

osobní data ukládána). 

Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ kontaktovat. 

Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), 

které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění. 

 

2. KROK – SBĚR ŽÁDOSTÍ – OD 1. 4. 2021 DO 13. 4. 2021 

 

Škole je nutné v období od 1. 4. do 13. 4. 2021 doručit žádost, která musí být podepsaná 

oběma zákonnými zástupci, a vyplněný zápisový list. Doručení bude možné 3 způsoby: 

a) elektronicky (email zapis(at)zssnp6.cz) 

b) poštou (datum odeslání nejpozději 13. 4. 2021) 

c) vhodit dokumenty osobně v uzavřené obálce do poštovní schránky u hlavního 

vchodu do budovy školy (obálka nadepsána „ZÁPIS“) 

d) osobní vyplnění a podání žádosti . ve zcela nejnutnějších případech – 12. 4. a 13. 

4. 2021 v čase 13:00 až 17:00 v ekonomickém oddělení v přízemí školní budovy 

(vchod přes školní dvůr a vrátnici) 

Doporučujeme rodičům jako nejlepší možnou variantu podat žádost o přijetí k základnímu 

vzdělávání BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE VE 

ŠKOLE – tzn. ELEKTRONICKY na email zapis(zavináč)zssnp6.cz. 

http://zapiszs.usti-nad-labem.cz/


Bližší informace o průběhu odevzdání žádostí budou uveřejněny na stránkách školy 

v polovině března. Vzhledem k situaci se mohou měnit. Veškeré dotazy směřujte na 

email zapis(at)zssnp6.cz. 

Na 25. 3. 2021 plánujeme od 16:30 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE – bližší 

informace najdete na našich webových stránkách. 

 

INFORMACE – zápisový list (ke stažení na webových stránkách školy) 

Naše škola nabízí již 12 let úspěšně výuku kličkového a nevázaného písma, prosíme zákonné 

zástupce, aby v tomto dokumentu zaškrtli, o jaký typ písma mají zájem – třídy s nevázaným 

písmem budou otevřeny pouze v případě jejich naplnění dostatečným počtem žáků (v 

roce 2020/2021 byly otevřeny dvě 1. třídy s nevázaným písmem - níže se můžete podívat na 

video, které vysvětluje rozdíl mezi kličkovým a nevázaným písmem). 

 

ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTÍ K ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

 

1. 4. 2021–31. 5. 2021 

- o odklad je možné požádat i v případě, že dosud nemáte platná doporučení; 

-  do školy je v tomto termínu nutné odevzdat: 

- žádost o přijetí k základnímu vzdělávání podepsanou oběma zákonnými 

zástupci; 

- žádost o odklad povinné školní docházky podepsanou oběma zákonnými 

zástupci – generuje se stejným způsobem jako žádost o přijetí k základnímu 

vzdělávání; 

- zápisový list (ke stažení zde)  

- vyjádření odborného lékaře - buď zaslat spolu se žádostí (pokud jej máte), nebo 

do školy doručit nejpozději do 30. 6. 2021; 

- vyjádření školního poradenského zařízení – buď zaslat spolu se žádostí (pokud 

jej máte), nebo do školy doručit nejpozději do 30. 6. 2021; 

 

(pokud však již máte platné doporučení o odklad povinné školní docházky ze školského 

poradenského zařízení, nemusíte k tomu odevzdávat i žádost o přijetí k základnímu 

vzdělávání) 

 

POSTUP PŘI ODEVZDÁNÍ DOKUMENTŮ JE TOTOŽNÝ JAKO U ODEVZDÁVÁNÍ 

„ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ“. 

 

 

Upozorňujeme, že přijímací řízení proběhne do 30 dní od zápisu – tzn. od 13. 4. 2021. 

Po skončení přijímacího řízení bude na stránkách školy zveřejněn seznam přijatých žáků 

(pouze číselné kódy podané přihlášky). 

 

 


