Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022
TERMÍN: 1. 4. – 11. 4. 2021
Zápis se skládá z části 1 = REGISTRACE a z části 2 = PODÁNÍ ŽÁDOSTI o přijetí k základnímu
vzdělávání.
Část 1:
Registraci dítěte proveďte v rozmezí od 15. 3. 2021 do 11. 4. 2021 (pořadí registrace nemá vliv na
přijetí) na adrese (klikněte na níže uvedený odkaz):
https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zs-stupkova/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=44039
Po zaregistrování Vašeho dítěte Vám přijde e-mail s registračním číslem a pokyny pro podání
žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání Vašeho dítěte.
Pokud nemůžete využít registraci, postupujte rovnou podle části 2. Registrační číslo Vašeho dítěte
Vám bude sděleno telefonicky nebo e-mailem.
Část 2:
Zápis proběhne pouze ve formě podání žádosti. Formulář „Žádost o přijetí k základnímu
vzdělávání“ nebo „Žádost o odklad povinné školní docházky“ naleznete na webových stránkách
školy www.zs-stupkova.cz v sekci Zápis do 1. třídy. Žádost vytiskněte, vyplňte a doručte do školy
v období od 1. 4. do 11. 4. 2021 jedním z následujících způsobů:
– vložením do dopisní schránky školy umístěné u hlavního vchodu školy (Stupkova 16), a to
v zalepené obálce,
– poštou (v ideálním případě doporučeně, abyste měli jistotu, že Vaše žádost byla opravdu
doručena),
– do datové schránky školy (ID schránky: i8vmqg2),
– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
– osobně do kanceláře školy v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 – této možnosti využijte jen
v nezbytně nutném případu! Škola bude organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší
koncentraci osob v prostorách školy.
• Pokud bude podání žádosti učiněno pomocí jiných prostředků (např. e-mailem bez uznávaného
elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů od doručení škole potvrdit ze strany zákonného
zástupce jedním z výše uvedených způsobů.
• Podává-li žádost o přijetí k základnímu vzdělávání dítěte jiná osoba, než je zákonný zástupce dítěte,
doloží tato osoba prostřednictvím plné moci své oprávnění dítě zastupovat.
Další informace k zápisu naleznete zde: www.zs-stupkova.cz
Případné dotazy zodpoví:
Mgr. Jana Procházková, zástupkyně ředitele, 581 111 202, prochazkova@zs-stupkova.cz

