
 

 

 
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 

mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně 

obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu 

vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro 

školní rok 2020/2021. 

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními 
předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápis ve 

městě Liberci se uskuteční jednotně v termínu 23. dubna 2020. 

Situace vyžaduje organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí a 
jejich zákonných zástupců ve škole. Proběhne tedy pouze 

formální část zápisů, motivační část se neuskuteční. 

Ve městě Liberci proběhne zápis elektronicky. Již 2 roky v našem 
městě funguje zápisový portál https://zapisyzs.liberec.cz/ , kde 

naleznete vše potřebné včetně seznamu škol, průběhu přijímacího 

řízení a další důležité informace.  Pro podávání elektronických 
žádostí bude portál zpřístupněn 6. dubna 2020. Termín uzávěrky 

je 22.4. 2020, přičemž na pořadí podávání žádostí nezáleží. 

 
K odkladu školní docházky 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to 

písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní 

docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o 

jeden školní rok, pokud je žádost doložena dvěma doporučujícími 

posouzeními příslušného školského poradenského zařízení a 
odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné 

školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v 

němž dítě dovrší osmý rok věku. 

V této souvislosti vás žádáme, abyste, pokud možno, dodali výše 
uvedená doporučení (poštou, do školní schránky nebo oskenovaná) 

do termínu zápisu. Urychlíte tak proces správního řízení, které 

bychom jinak museli přerušit. 

https://zapisyzs.liberec.cz/


Pokud dítě mělo pro uplynulý školní rok odklad povinné školní 

docházky, je nutné se s ním opětovně dostavit k zápisu do spádové 

školy. 

Upozorňujeme zákonné zástupce dítěte, kterému ředitel školy vydá 

rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, na povinnost 
předškolního vzdělávání. O jeho možných formách Vás budeme 

informovat. 

  

Přijímání uchazečů 

Ze zákona rozhoduje o přijetí dítěte k plnění povinné školní 

docházky ředitel školy. V možnostech školy je pro příští školní rok 
přijmout do prvního ročníku 75 uchazečů do tří tříd. 

Ředitel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého 

pobytu ve školském obvodu spádové školy (§ 36 odst. 7 školského 

zákona). Ředitel školy obdrží od zřizovatele seznam dětí, které mají 
trvalé bydliště ve spádovém obvodu naší školy (viz obecně závazná 

vyhláška SML č. 1/2020). Trvalý pobyt dítěte se v některých 

případech může lišit od trvalého pobytu zákonného zástupce. Pro 
přijetí je ale rozhodující místo trvalého pobytu dítěte. 

  

V případě, že počet uchazečů ze spádového obvodu školy 
převýší výše uvedený počet, bude škola preferovat uchazeče 

v tomto pořadí: 

1. Uchazeči ze spádového obvodu po odkladu školní docházky. 

2. Uchazeči ze spádového obvodu, kteří mají na škole sourozence. 

3. Ostatní uchazeči ze spádového obvodu. 
  

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. 

Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující 

kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané 
kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí 

stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané 

kritérium splňují. 

V případě nespádových žáků bude postupováno následovně, 
po přijetí všech spádových uchazečů: 

1. Uchazeč s místem trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu 
jiné ZŠ, ale v minulé spádové vyhlášce spadal do spádového 

obvodu školy. 



2. Uchazeč, jehož sourozenec je již žákem naší školy. 

3. Ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu v Liberci ve školském 
obvodu jiné ZŠ. 

  

Na rozhodnutí o přijetí se vztahuje správní řád. Ředitel školy má k 

dispozici zákonnou lhůtu do 30 dnů vydat zákonným zástupcům 
dítěte rozhodnutí nebo správní řízení pozastavit. Rozhodnutí o přijetí 

dítěte do 1. ročníku si zákonní zástupci vyzvednou osobně v 

kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 1. ročníku jim bude 
zasláno poštou. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webu 

školy a ve vývěsce pod číslem, které obdrží zákonní zástupci u 

zápisu. 

  

Informace k plnění povinné školní docházky v zahraničí 

Před odjezdem do zahraničí je zákonný zástupce žáka povinen 
oznámit řediteli kmenové školy předpokládanou dobu plnění povinné 

školní docházky v zahraničí, způsob plnění povinné školní docházky, 

adresu místa pobytu žáka a popřípadě i adresu příslušné zahraniční 
školy. Zákonný zástupce žáka je povinen přihlásit žáka do zahraniční 

školy nejpozději do dvou týdnů po příjezdu žáka do země pobytu. 

Je-li rodina v zahraničí a má-li dítě, které má nastoupit k plnění 

povinné školní docházky, je povinností zákonných zástupců nechat 
dítě zapsat do spádové školy. 

  

Závěrem 
Celý proces přijímání žáků do prvního ročníku ve správním řízení je 

administrativně složitý a náročný. Letos navíc v neobvyklé situaci. 

Proto Vás prosíme o trpělivost. Snažíme se zákonných lhůt využít, 
abychom zjistili skutečné počty žáků, kteří nastoupí k nám nebo na 

jinou školu, počty těch, kdo žádají o odklad, přezkoumat v případě 

potřeby místo trvalého bydliště atd. Jde nám především o to, umístit 
uchazeče z našeho spádového obvodu. 

 


