ZÁPIS 2022
Vážení rodiče,
přinášíme Vám podrobnější informace k postupu při zápisu dítěte do prvních tříd v dubnu
2022. Zápis se bude skládat ze dvou částí:
1. Elektronické vyplnění žádosti od 1.4.2022 00:00 do 21.4.2022 23:59 na
www.zslibcicka.cz
2. Zápis ve škole ve dnech 25.-27.4.2022
Stejně proběhne i zápis do přípravné třídy.
V naší aplikaci vyplníte dotazník: „Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku…“ .
Tato aplikace bude spuštěna na: www.zslibcicka.cz od 1. 4. 2022 00:00 do 21. 4. 2022 23:59.
Ve stejném termínu proběhne i elektronický zápis do přípravné třídy.

Postup pro elektronické přihlášení dítěte do první třídy a do
přípravné třídy, žádost o odklad:


Klikněte na odkaz:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zslibcicka/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4489






Objeví se formulář „Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ“
Vyplníte základní údaje o Vašem dítěti, kontaktní údaje na Vás a žádost o zápis odešlete.
Prosíme, nezapomeňte udělit souhlas se zpracováním osobních údajů - GDPR.
Na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce Vám přijde konfirmační mail, ze kterého bude
možné si stáhnout předvyplněnou „Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve
školním roce 2022/2023 Základní škola, Praha 8, Libčická 10“ ve formátu PDF. Její součástí
bude i registrační číslo dítěte.
V případě, že máte zájem o třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka, uveďte do kolonky
Volitelné položky /poznámky, přání: „zaměření na Aj“. Zde můžete i uvést jednoho
kamaráda, se kterým chce být vaše dítě ve třídě.

Obdržené registrační číslo dítěte, si uložte a uvádějte jej vždy při
komunikaci se školou.
Pokud žádáte o odklad školní docházky, 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., dodáte dvě potvrzení /přílohy. Tuto
informaci zároveň zanesete do dotazníku: Žádost o zápis dítěte … / kolonka/ Zdravotní stav
dítěte:
Žádost o odklad povinné školní docházky pro dítě: ano
Žádost o zařazení do přípravné třídy: ano



Poté co vyplníte dotazník, vyberete si termín a potvrďte, kdy chcete přijít do školy k zápisu!



Škola do 10. května 2022 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.
V květnu 2022 bude svolána schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků s vedením
školy, kde Vám budou představeny třídní učitelky prvních tříd a zároveň bude přítomen
školní psycholog.



Jak předat škole vyplněnou žádost?
 osobně během fyzického zápisu / přijdete osobně do školy (můžete s prvňáčkem i sami)



Další možné otázky k zápisu:
Není ve vašich silách dodat k žádosti potvrzení k odkladu školní docházky. Co s tím?
Domluvíme se během fyzického zápisu na dodatečném předání potvrzení.
Nejste v kontaktu s 2. zákonným zástupcem dítěte a ten žádost pravděpodobně
nepodepíše. Co s tím?
Podle Občanského zákoníku by měli být 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 předání případných informací
k dítěti v den fyzického zápisu školnímu psychologovi.
Pokud si nevíte rady s vyplněním žádosti, nemáte internet apod. kontaktujte nás mailem a
pokud nám uvedete telefon, my se Vám ozveme.
Shrnutí:
1) Vyplňte z odkazu: „Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ“
2) Zarezervujte si v odkazu datum a čas návštěvy školy
3) Přijdete osobně do školy
4) Započne správní řízení
5) Škola na základě doručených žádostí ve správním řízení do 30 dní rozhodne a
následně zveřejní na svých webových stránkách seznam přijatých žáků pod jejich
registračním číslem. Rozhodnutí pak nabývá právní moci po 15 kalendářních dnech. V

písemné podobě se zakládá do spisu žáka ve škole.
6) Papírovou podobu rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání si zákonný zástupce
vyzvedne osobně ve škole na prvních třídních schůzkách – pokud je akutně nepotřebujete
dříve. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bude připraveno k vyzvednutí po
kontrole všech dokladů a osobní domluvě v kanceláři školy nebo s ředitelkou školy.

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 a těšíme se na Vás a Vaše děti při zápisu.

11.3.2022

Mgr. Štěpánka Sýkorová, ředitelka školy

