
Důležité informace k zápisu do ZŠ 

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský 

zákon“). 

Podle školského zákona se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České 

republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České re-

publiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné 

cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo pře-

chodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní 

ochrany (§ 36 odst. 2 školského zákona). 

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce 

školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (§ 36 odst. 1 školského 

zákona). 

Podle ustanovení § 36 odst. 3 školského zákona platí následující. Povinná školní do-

cházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šes-

tého roku věku, pokud mu není povolen odklad. 

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 zá-

stupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k pl-

nění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření škol-

ského 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. 

Školský zákon ve svém § 36 odst. 4 stanoví povinnost zákonného zástupce přihlásit 

dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna ka-

lendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 školského zákona plní žák povinnou školní do-

cházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském ob-

vodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zá-

konný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Ředitel spádové školy je 

povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském 

obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní vý-

chovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou 

péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. Spádovost 

škol na území statutárního města Ústí nad Labem je stanovena obecně závaznou vy-

hláškou statutárního města Ústí nad Labem. 



Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu (např. škola soukromá, církevní ...), 

oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do 

konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně 

požádat v době  zápisu dítěte k povinné školní docházce o odklad,  z důvodu nedosta-

tečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Ředitel školy odloží povinnou školní do-

cházku o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením 

příslušného školního poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického 

psychologa. Zároveň platí, že začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do 

zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní 

řád“). Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se 

vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu ucha-

zečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Se-

znam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy i 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje da-

tum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyho-

vuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí k zá-

kladnímu vzdělávání se doručuje v souladu se správním řádem zákonným zástupcům 

nepřijatých uchazečů. 

O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdě-

lávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Ústí nad 

Labem je to tedy Krajský úřad Ústeckého kraje. 

KONTAKTY 

 

http://spcusti.cz/kontakt/ 

 

https://www.pppuk.cz/poradny/usti-nad-labem 

 

Logopedická pracoviště: 

 

Klinická logopedie Mírová 2700/8 

Mgr. Marie Pečivová 602 152 241 

 

Klinická logopedie U Pivovarské zahrady 793/5 

Jana Prokšová 603 226 108 

 

Klinická logopedie Poliklinika Skřivánek SNP 2451/41 

PhDr. Marcela Musilová 472 774 848 

 

Klinická logopedie Hluboká 33 

PaedDr. Lenka Pospíšilová 472 733 539 

Demosthenes Mírová 2 

Mgr. Lucie Zapletalová, tel. 727 802 136 

http://spcusti.cz/kontakt/


Jak zápis do ZŠ probíhá 

 

Vzhledem k aktuální situaci proběhne v letošním roce zápis bez osobní přítom-

nosti dětí ve škole. 

Vydávání žádostí - přihlášek 

1. 3. 2021 - 13. 4. 2021 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen "žádost") je možné získat 

dvěma způsoby v období vydávání žádostí: 

A, Elektronické vydání žádosti 

Na internetové adrese: 

https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/ vstup do systému k přihlášení dítěte. 

nebo 

B, Vyzvednutí v základní škole 

Na každé ZŠ ve dnech stanovených řediteli jednotlivých škol během výše uvedeného 

období. 

Důležité informace: 

Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí 

anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do sys-

tému osobní data ukládána). 

Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ kontaktovat. 

Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na ZŠ, sledujte aktuální in-

formace na těch ZŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit. 

Ručnímu vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny 

povinné údaje, dbejte na čitelnost. 

Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce 

(dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění. 

Nastavení internetového prohlížeče 

Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti, doporučujeme použít internetový prohlížeč 

(Internet explorer verze 8 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlí-

žeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povo-

lené cookies soubory. Pokud se vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiného inter-

netového prohlížeče. 

https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/


Sběr žádostí - přihlášek 

Dne 12. 4. 2021 - 13. 4. 2021 

Sběr žádostí probíhá v těchto termínech v době od 13.00 do 17.00 hodin na jednotli-

vých základních školách. 

Podání žádosti  

Nejlepší možnou variantou je podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bez 

osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. 

  

Podepsanou přihlášku k zápisu do 1. třídy je možné vyplnit a doručit do školy pouze 

tímto způsobem: 

  

A) Podání žádosti v elektronickém systému   

https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/ 

  

Vytištěnou a podepsanou žádost (oba rodiče) je možné: 

1. Poslat do školy elektronicky naskenovanou žádost s podpisem (např. datovou 

schránkou, e-mailem) nebo poštou od 1. 3. 2021 - 13. 4. 2021. 

2. Vhodit osobně, v obálce nebo v deskách, do označené schránky v budově školy 

ve dnech 12. 4. 2021 - 13. 4. 2021 v určeném čase. 

V případě zaslání žádosti elektronickým způsobem doporučujeme zákonným zástup-

cům, aby si ověřili telefonicky, že škola žádost obdržela. 

  

B) Osobní podání žádosti ve dnech 12. 4. 2021 - 13. 4. 2021 v době od 13 - 17 hod 

V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je vhodné organizo-

vat příjem žádostí tak, aby nedošlo k přímému kontaktu více osob v budově školy. 

V ideálním případě bezkontaktním způsobem. 

Při osobním podání žádosti uvede zákonný zástupce, na určeném místě v budově 

školy, tyto údaje: 

- jméno a příjmení žadatele (dítěte), 

- datum narození dítěte, 

- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, 

- kontaktní telefon a e-mailovou adresu zákonného zástupce 

- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola) 

- podpis osoby, která žádost podává (podpisy zákonných zástupců dítěte) 

  

Doložení rodného listu dítěte, dokladu totožnosti rodiče nebo i jiné chybějící údaje, 

lze řešit po dohodě s rodiči i dodatečně. Případné nejasnosti nebo dotazy je nutné 

uplatnit přímo na vedení jednotlivých základních škol. 

 Informujte se na adrese: https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/ o počtech volných 

míst na ZŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte. 

 Dítě můžete přihlásit i do více ZŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit 

osobně z důvodu odevzdání žádosti v papírové podobě. 

https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/
https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/


 Neúplně vyplněná žádost, která nebude v termínu stanoveném ředitelem(lkou) 

školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení! 

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně 

požádat v době  zápisu dítěte k povinné školní docházce o odklad,  z důvodu nedosta-

tečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.Tuto žádost je nutné doložit vyjádřením 

školského poradenského  zařízení a odborného lékaře. 

  

Přijímací řízení 

do 30 dní od zápisu 

Po celou dobu řízení můžete na výše uvedených webových stránkách sledovat průběh 

přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, kde je dítě při-

jato. 

Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o 

čemž budou informováni odpovědným pracovníkem ZŠ jedním z níže uvedených 

způsobů na základě údajů poskytnutých v žádosti: 

 telefonicky 

 prostřednictvím SMS 

 e-mailem 

 písemným doručením. 

Uvedené se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu nebude týkat zákon-

ných zástupců dětí, které budou k plnění povinné školní docházky na dané škole při-

jaty. 

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozor-

nost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytli ke komunikaci s Vámi. 

Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyho-

vuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod 

přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého ucha-

zeče. 

O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdě-

lávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Ústí nad 

Labem je to tedy Krajský úřad Ústeckého kraje. 

  

  

 


