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Zápis do 1. tříd v Ústí nad Labem 
28.4.2020 - 29.4.2020 v době od 13:00 - 17:00 hod. 

(zejména pro osobní podání žádosti) 
 

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 
Nejlepší možnou variantou je podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bez osobní 

přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. 
 

Podání žádosti o přijetí 
Podepsané žádosti o přijetí k zápisu do 1. třídy vyplněné v elektronickém systému https://zapiszs.usti-
nad-labem.cz/ je možné doručit do školy pouze tímto způsobem:  
 
1) Elektronicky (např. datová schránka, e-mail) nebo poštou. 
2) Osobně – vhodit vyplněné a podepsané žádosti v obálce nebo v deskách do označené schránky 

v budově školy (na vstupní bráně) ve dnech 28.4. – 29.4. 2020. 
 
1) Podání žádosti o přijetí elektronicky nebo poštou   
Vytištěnou a podepsanou žádost (oběma rodiči) je možné oskenovat a poslat do školy elektronicky 
(např. datová schránka, e-mail) nebo poštou od 1.4. - 29.4.2020 
- doporučujeme rodičům, aby si ověřili telefonicky, že škola žádost obdržela  

 
2) Osobní podání žádosti ve dnech 28.4.2020 - 29.4.2020 v době od 13 do 17 hodin 
V případě, že rodič nemá možnost elektronického vyplnění a tisku žádosti, lze při minimalizaci přímého 
kontaktu osob žádost výjimečně vyplnit přímo ve škole. 
  
Při osobním podání žádosti vyplní 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 

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

 

Doložení rodného listu dítěte, dokladu totožnosti rodiče nebo i jiné chybějící údaje lze řešit dodatečně.  
V případě nejasností nebo dotazů kontaktujte vedení školy. 
 
 

Mgr. Michal Kapoun 
ředitel školy 
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