Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnou situací a vzhledem k Opatření MŠMT k zápisu do ZŠ pro školní
rok 2021/2022, které ruší přítomnost dětí u zápisu, proběhnou zápisy do 1. tříd a do
přípravné třídy na ZŠ, Praha 8, Libčická 10, jen elektronicky.
https://www.edu.cz/methodology/zapisy-do-zakladnich-skol-pro-rok-2021-2022/
https://www.praha8.cz/Zapis-deti-do-1-rocniku-ZS-MC-Praha-8-pro-skolni-rok-2021-2022-1.html

Aplikace s možností přihlášení dítěte do naší školy bude spuštěna na: www.zslibcicka.cz
od 6. 4. 2021 00:00 do 23. 4. 2021 23:59. Ve stejném termínu od 6. 4. 2021 do 23. 4. 2021
proběhne i elektronický zápis do přípravné třídy.

Postup pro elektronické přihlášení dítěte do první třídy
do přípravné třídy:
▪

Klikněte na odkaz:
https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zslibcicka/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

▪
▪

▪

Objeví se „Přihláška do 1. ročníku ZŠ“
Vyplníte základní údaje o Vašem dítěti, kontaktní údaje na Vás a přihlášku odešlete.
Prosíme, nezapomeňte udělit souhlas se zpracováním osobních údajů/ GDPR.
Na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce Vám přijde konfirmační email, ze kterého bude
možné si stáhnout předvyplněnou „Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve
školním roce 2021/2022 Základní škola, Praha 8, Libčická 10“ ve formátu PDF. Její součástí
bude i registrační číslo dítěte.
V žádosti vyplňte další potřebné údaje o dítěti, zdravotní stav dítěte a volitelné položky.
Formulář lze vyplnit na PC, není nutné vypisovat ručně.

▪

Obdržené registrační číslo dítěte, si uložte a uvádějte jej vždy při
komunikaci se školou.

▪

Tento vyplněný formulář v PDF vytisknete, podepíšete jako zákonný zástupce
(1. zákonný zástupce a také jej podepíše 2. zákonný zástupce).
Podepsaný formulář žádosti o zápis doručíte /pošlete škole, aby začalo správní řízení.

▪
▪

Pokud žádáte o odklad školní docházky / PŠD /, nebo o přijetí do přípravné třídy pro své
dítě, žádost doložíte potvrzením z pedagogicko-psychologické poradny a potvrzením
dětského lékaře či dětského psychologa nebo logopeda, tzn., že dodáte dvě potvrzení
/přílohy. Tuto informaci zároveň zanesete do dotazníku: Žádost o zápis dítěte … / kolonka/
Zdravotní stav dítěte:
Žádost o odklad PŠD pro dítě: ano
Žádost o zařazení do přípravné třídy: ano

▪

▪

Škola na základě zaslané žádosti do 10. května 2021 zveřejní seznam přijatých dětí pod
jejich registračním číslem:
- ve vitríně vedle hlavního vchodu do školy
- na webových stránkách školy www.zslibcicka.cz
Rozhodnutí o přijetí bude v písemné podobě založeno do spisu ve škole.
Po ukončení „Mimořádných opatření “ bude svolána schůzka zákonných zástupců budoucích
prvňáčků s vedením školy, kde Vám budou předány originály rozhodnutí o přijetí. Na této
schůzce budou představeny učitelky prvních tříd a zároveň bude přítomen školní psycholog.

Jak poslat škole vyplněnou žádost?
osobně do schránky školy (na plotě u hlavního vchodu do budovy školy)
poštou na adresu školy: Základní škola, Praha 8, Libčická 10, PSČ 181 00
emailem (PDF s elektronickým podpisem) na adresu: reditelka@zslibcicka.cz
▪ datovou schránkou: v67i2bp
▪
▪
▪

▪

Další možné otázky k zápisu:
Není ve vašich silách dodat k žádosti potvrzení k odkladu školní docházky. Co s tím?
Poradny nyní plně nefungují a budou vydávat potvrzení postupně i během dalších měsíců.
Máme zkušenosti z minulých let, že poradna každé žádosti vyhověla a nezamítá stanovisko
rodiče. Takže budeme předběžně počítat s kladným vyřízením PPP, které doložíte dodatečně.
Je důležité podat žádost k zápisu do 1. třídy a upozornit v ní na odklad. V případě
pochybností, či dotazů můžete kontaktovat školního psychologa PhDr. Richarda Brauna
elektronicky: richard.braun@zslibcicka.cz
Nejste v kontaktu s 2. zákonným zástupcem dítěte a ten žádost pravděpodobně
nepodepíše. Co s tím?
Podle Občanského zákoníku by měli být podepsáni oba zákonní zástupci v tzv. vzájemné
shodě, při tak důležitém kroku, jako je přihlášení dítěte do školy. Z toho jako škola
vycházíme. Takže je platná i s jedním podpisem a vše je plně v zodpovědnosti zákonného
zástupce, který žádost za dítě podává.
Chci kamaráda ve třídě.
Každoročně umožňujeme rodičům nahlásit jméno jednoho kamaráda, se kterým chce být
Vaše dítě ve třídě. Jméno tohoto kamaráda (POUZE JEDNO JMÉNO) uveďte prosím dole do
kolonky Volitelné položky /poznámky, přání.
Vaše dítě bude potřebovat podpůrná opatření apod.
Kolonky k těmto informacím v dotazníku chybí. Prosíme o zaslání případných informací
k dítěti mailem na adresu školního psychologa.

Pokud si nevíte rady s vyplněním žádosti, nemáte internet apod., kontaktujte nás mailem a
pokud nám uvedete telefon, my se Vám ozveme.

Kontakty:
ředitelka školy: Mgr. Štěpánka Sýkorová: reditelka@zslibcicka.cz
hospodářka školy: Bc. Lucie Faflíková: lucie.faflikova@zslibcicka.cz
školní psycholog: PhDr. Richard Braun: richard.braun@zslibcicka.cz
Děkujeme Vám za pochopení všech změn při letošním zápisu. Mnoho sil, optimismu, naděje
a pevné zdraví nyní i v budoucnu přejí všichni učitelé a vedení školy Libčická 10.

16. 3. 2021

Mgr. Štěpánka Sýkorová, ředitelka školy

