
 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 
 

Proběhne vzhledem k situaci neosobním způsobem pouze 

sběrem vyplněných žádostí do 23. 4. 2020 do 12 hodin 

následujícími způsoby: 

 

 Do datové schránky (ID schránky: 5jamizg) 

 e-mailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem nebo 

zasláním scanu podepsané žádosti 

 dopisem Českou poštou 

 do schránky školy umístěné na sloupu před vchodem (do 16 hodin) 

 

K žádosti je nutné doložit kopii rodného listu! 
  

 

 Ve školním roce 2020/2021 mohou být z hlediska kapacity školy 

otevřeny 2 třídy, počet volných míst je 44. 

 Žádost o přijetí ke vzdělávání vyplňujte pouze elektronicky.  

 Portál zapisyzs.liberec.cz.  

 Portál je pro rodiče otevřen od 6. 4. 2020. 

 Zapisují se děti narození od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Žádost o přijetí 

musí odevzdat i rodiče dětí, které měly v loňském roce odklad 

povinné školní docházky. 

 V případě, že nemáte přístup k internetu, ve dnech 20. 4. 2020 až 22. 

4. 2020 v čase od 8 do 10 hodin po předchozí telefonické domluvě 

Vám bude k dispozici některý ze zaměstnanců školy a pomůže Vám 

s administrací žádosti.  

 

Kriteria pro přijetí žáků  

 

1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní škola, 

Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace, jejichž sourozenec je ke 

dni zápisu žákem 1. – 8. ročníku Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, 

příspěvková organizace  
 

2. Děti s místem trvalého pobytu ve  školském obvodu Základní školy, 

Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace  
 



 

3. Děti, jejichž sourozenec je ke dni zápisu žákem 1. – 8. ročníku Základní 

školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace   
 

4. Ostatní děti  
 

5. Pokud z hlediska kapacity školy nebudou moci být přijaty všechny děti 

v rámci některého z kriterií, bude se v rámci daného kritéria rozhodovat 

losováním 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky k vyplnění také elektronicky. 

K žádosti je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a 

odborného lékaře (např. pediatra) nebo klinického psychologa. 

Poznámky: 

1. Kriteria pro přijetí se vztahují i na děti, kterým byl v roce 2019 udělen odklad 

  povinné školní docházky. 

2. Termín losování bude předem stanoven a losování bude veřejné. 


