
JAK LETOS NA ZÁPIS ŽÁKŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU 

V letošním roce proběhne zápis žáků do prvních ročníků trochu netradičně bez přítomnosti 

dětí a navíc elektronicky. 

Protože se hromadí dotazy, jak to vlastně bude, čtěte niže uvedený postup. 

- Zápis začne v pondělí 19. 4. 2021 ve 12,00 hodin. V tento den a hodinu bude spuštěna 

na webových stránkách aplikace k elektronickému přihlášení. Taky v tuto dobu bude 

možno přihlášku vyplnit i na místě ve škole. Ve čtvrtek 22. 4. 2021 od 12,00 hodin 

bude zřízena podatelna ve vestibulu školy, kde se bude přistupovat jednotlivě a za 

dodržování platných bezpečnostních opatření. Bez ochranných pomůcek nebude do 

školy nikdo do podatelny vpuštěn. Podatelna bude otevřena do 18,00 hodin. 

- Elektronické přihlášení: 

- Otevřete webové stránky školy www.zszerotinova.cz 

- V horní liště najdete záložku Zápis 

- Rozkliknete a najdete odkaz „přihlásit dítě“ 

- Pokud máte dvě děti, každé musí mít své přihlášení 

- Po vyplnění přihlášku odešlete 

- Poté Vám bude vygenerovaná „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ 

- Tuto vyplníte a doručíte podepsanou škole 

- 1. Datovou schránkou (pokud máte zřízenou) 

- 2. Elektronickou formou s elektronickým podpisem (pokud jej vlastníte) 

- 3. Vytisknete, podepíšete a donesete buď do podatelny v den zápisu, nebo hodíte 

v obálce do schránky na bráně školy a to ve dnech 19. – 23. 4. 2021 (pondělí, pátek) 

do 12,00 hodin. 

- ŽÁDOST BEZ PODPISU JE NEPLATNÁ A NEBUDE NA NÍ BRÁN ZŘETEL! 

- Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplníte ještě „Žádost o 

odklad“ a doručíte doporučení poradenského zařízení a doporučení praktického lékaře 

pro děti a dorost. 

- Celý zápis bude ukončen 23. 4. 2021 ve 12,00 hodin 

- Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno na webových stránkách školy a hlavních dveřích 

školní budovy. Žáci budou označeni registračními čísly, které budou uvedeny i ve 

Vaši žádosti o přijetí 

- Do prvních ročníků přijímáme do dvou tříd celkem 44 žáků 

Případné dotazy a nejasnosti rádi vysvětlíme na e-mailové adrese 

zszerotinova@zszerotinova.cz 

Nebo na telefonním čísle 608 457 121 

 

http://www.zszerotinova.cz/
mailto:zszerotinova@zszerotinova.cz

