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1. Termín a místo zápisu 

V návaznosti na mimořádná opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s 
koronavirem a onemocněním COVID-19proběhne v letošním školním roce zápis do 1. 

ročníku  základního vzdělávání způsobem bez osobního podání žádosti a bez přítomnosti 
dítěte v termínu od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020. 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné 

žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy (ID datové schránky: jq2mpc6), 

2. emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  (v případě zaslání prostým 

emailem s přílohami kontaktujte školu a dohodneme bezodkladně termín osobního 
podepsání podávané žádosti o přijetí), 

3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou, 
4. do schránky školy (schránka na budově 2. stupně  - ul.5.května 64/49, Liberec 1,  

označená nápisem ZÁPIS), 

5. osobní podání s využitím rezervačního systému – nutná rezervace termínu předem – 
Systém https://zapisyzs.liberec.cz umožňuje zarezervovat se na konkrétní čas odevzdání ve 
škole  (více viz informace REZERVAČNÍ SYSTÉM). 

6. Osobní podání dne 23. 4. 2020 od 14:00 hod do 18:00 hod. 

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je nutné pro ověření 

údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte. 

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v kanceláři školy – budova 2.stupně, je 

nutné si s sebou vzít: 

• žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (nebo žádost o odklad povinné školní 
docházky), 

• rodný list dítěte, 

• občanský průkaz zákonného zástupce, 
• doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od  trvalého pobytu zákonných zástupců). 

V případě osobního podání žádosti je nutné dodržovat všechna preventivní opatření 

k zabránění šíření nákazy – povinné nošení roušky, 2 m rozestupy, omezení kumulace osob na 
max 2 osoby. Při nevyužití rezervačního systému je třeba počítat s delší čekací dobou. 

 



 

2. Věk dítěte 

Podle § 36 odst. 3 zákona è. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná 

počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu 
není povolen odklad. 
Zapisujeme tedy děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31 .8. 2014 !!!!!!! 

 Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního 
roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li 

přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí 
dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je 

doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte 

narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského 

zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

 
3. Práva a povinnosti rodičů 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 

1. 4. do 30. 4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 
odst. 4 zákona è. 561/2004 Sb., školský  zákon). 

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí 
dítěte do vybrané školy je především kapacita školy. 
 

4. Spádové obvody škol 

Obec stanoví podle § 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové 

školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.  
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, č. 1/2020, 

kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci stanovila pro ZŠ 

Liberec, ulice 5.května 64/49, p.o. tento obvod: 

Školský obvod 2 - Liberec I - Staré Město – část, Liberec V– Kristiánov- část 

Arbesova, Baarova, Bažantí, Bernardova, Budovcova, Budyšínská, Durychova, Emy Destinové, 
Frýdlantská, Gutenbergova, Heliova, Herrmannova, Holého, Humpolecká, Jablonecká (č. p. 19, 
7, 648, 647, 17, 283, 294, 88, 91, 8, 11, 42, 46, 1270, 1343, 1344, 562, 7, 642, 333, 41), Jaselská, 

Jestřábí, Kavčí, Klostermannova, Komenského, Kozinova, Krajinská, Kristiánova, Kryštofova, 
5. května, Květinová, Lázeňská, Liliová, Lužická, Mariánská, Masarykova, Na Kopečku, 

náměstí Dr. E. Beneše, náměstí Malé, náměstí Nerudovo, náměstí Sokolovské, náměstí Šaldovo, 
náměstí Štefánikovo, náměstí Tržní, Ostřížová, Palachova, Pálkova, Pastýřská, Pavlovická, 
Raisova, Rokycanova, Rumjancevova, Ruská, Růžová, Rybářská, Řeznická, Sokolská (bez č. p. 

spadajících do obvoduč.5), Svojsíkova, Šamánkova, Terronská, Tkalcovská, Tovaryšský vrch, 
Tyršova, U Křížového kostela, U Náspu, U Novostavby, U Obchodní komory, V Úvoze, 

Vavřincův vrch, Větrná, Vítězná, Voroněžská, Vzdušná, Zadní, Zhořelecká –část od ul. 
Pavlovické k můstku přes Ruprechtický potok, Železná. 
 

5. Kritéria pro přijetí 

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a obecně závazné vyhlášky 

statutárního města Liberec 1/2020 o stanovení školských obvodů, určuji tato kritéria přijetí 
žáků do 1. ročníku: 



Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení 

v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Žáci mohou být přijímáni 
jen do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. 

Pořadí přijatých bude určeno podle kritérií a losování. 

1. Nejprve budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu 

č. 2 města Liberec, kteří mají na ZŠ Liberec, ul. 5. května 64/49 sourozence. 
2. Poté budou přijati žáci s  místem trvalého pobytu ve školském obvodu č. 2 města 

Liberec. 
3. Poté budou přijati žáci mimo náš obvod, kteří mají na ZŠ Liberec, ul. 5. května 64/419 

sourozence. 

4. Nakonec budou přijímáni ostatní žáci mimo školský obvod č. 2 města Liberec 

V případě, že by přijetím všech zapsaných uchazečů byla překročena kapacita školy, ředitelka 
školy rozhodne o přijetí žáků mimo školský obvod losem. 

 

6. Odklad povinné školní docházky 

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Podle 

§ 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné 
žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského 
poradenského zařízení a odborného lékaře. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní 

stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě 
také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení 

začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého 
onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodů jiných zdravotních obtíží, je 
třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní 

oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod . Ředitel rozhodne o odložení 
začátku povinné školní docházky v případě, že obdrží dvě doporučení k odkladu. 
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě 

dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona è. 561/2004 Sb., školský  zákon). 
 

 
7. Rozhodování ředitele školy 

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 (viz 

§ 46 zákona è. 561/2004 Sb., školský zákon). 
Přijímání ke vzdělávání v základní škole se řídí správním řádem. 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů 
pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se 
zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a 

to alespoň na dobu 15 dnů od data zveřejnění. 
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená. 


