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Na stránkách školy klikněte na banner ONLINE ZÁPIS DO ŠKOLY  

 

Po kliknutí budete přesměrováni na portál, kde vyplníte údaje důležité pro přijetí dítěte ke 

vzdělávání do 1. ročníku. Také si vyberte konkrétní čas a místo, kdy se  dostavíte (otec i matka) 

do školy - bez svého dítěte. Po úspěšném vyplnění Vám přijde e-mail s registračním číslem 

přihlášky Vašeho dítěte a žádost o zápis dítěte do 1. ročníku. Vygenerovanou žádost tisknout 

nemusíte, obdržíte ji ve škole k podpisu. S sebou si přineste občanský průkaz a rodný list dítěte, 

příp. doklad o svěření dítěte do péče. Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, je nutné 

přinést k zápisu posouzení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologické 

poradny nebo Speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického 

psychologa.  

Zapisovány budou děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.  

K zápisu jsou povinni dostavit se i rodiče, kteří žádali pro své dítě v loňském roce odklad školní 

docházky.  

Pokud se k zápisu nemohou dostavit oba rodiče, je nutné vyplnit toto prohlášení: ZDE a nechat 

podepsat druhým rodičem (zákonným zástupcem).  

 

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí Vám nebude zasláno, 

ale bude oznámeno zveřejněním registračních čísel přijatých dětí na informačních tabulích u 

dveří do školy a na webových stránkách školy www.zs-ustecka.cz. Předpokládaný termín 

zveřejnění je stanoven na den 19. 4. 2021. 

 

 

Zápis na naší škole proběhne v pátek  

9. 4. 2021 v čase 14:00 - 17:00 a v sobotu 

10. 4. 2021 v čase 9:00-11:00.  

Zápis se koná v přízemí budovy  

II. stupně. 

 

 

 

 
V případě nejasností se obracejte na vedení školy:  

Mgr. Pavlína Vomáčková /ředitelka/ – tel. 605 717 350, e-mail: reditel@zs-ustecka.cz 

Mgr. Pavla Dušková /zástupkyně/ - tel. 736 518 015, e-mail: pavla.duskova@zs-ustecka.cz 

 

V České Třebové dne 8. 3. 2021    Mgr. P. Vomáčková, ředitelka 

https://zs-ustecka.cz/wp-content/uploads/2021/03/PROHLÁŠEní-pro-rodiče-zápis-2021-2022.pdf
mailto:reditel@zs-ustecka.cz

