Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023
TERMÍN: 4. 4. – 5. 4. 2022
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. 2022 do 31. 3. 2022 (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, dnem, hodinou a číslem
místnosti, ve které bude probíhat zápis. Věnujte prosím pozornost při registraci Vašeho
dítěte kroku 2 = výběr dne a času zápisu. V horní části stránky je rámeček „Místnost“, u něho
rozbalovací šipka, která Vám rozbalí nabídku místností. Zájemci o třídu s rozšířenou výukou
hudební výchovy zvolí místnost označenou jako „hudební výchova“. Zájemci o třídu s běžným
vzdělávacím programem zvolí kteroukoliv místnost, která je označena jako „běžná třída“.
Pokud nechcete využít registraci, postupujte rovnou podle části 2 (viz níže). Registrační číslo Vašeho
dítěte Vám bude sděleno telefonicky nebo e-mailem.

ČÁST 2:
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání můžete podat jedním z níže uvedených způsobů:
→ Účastí na prezenční formě zápisu. Formuláře „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“ nebo
„Žádost o odklad povinné školní docházky“ naleznete na webových stránkách školy v sekci „Zápis do
1. třídy“ (https://zsstupkova.cz/zapis). Žádost vytiskněte, vyplňte a přineste do školy v den
prezenčního zápisu v čase, který jste si zvolili při registraci Vašeho dítěte (4. 4. a 5. 4. 2022). Pokud
jste registraci nevyužili, můžete přijít kdykoliv v době konání zápisu a počkat, než budou vyřízeny
žádosti zákonných zástupců, kteří provedli registraci. Pokud nemáte možnosti vytisknout si příslušný
formulář, poskytneme Vám jej přímo při zápisu.
→ Vložením vyplněného formuláře 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. Pokud bude podání učiněno bez uznávaného
elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů od doručení škole potvrdit ze strany zákonného

zástupce, a to osobně, poštovním podáním, podáním do datové schránky, vložením do dopisní
schránky, anebo doplněním uznávaného elektronického podpisu.
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: https://zsstupkova.cz/zapis
Případné dotazy zodpoví:
Mgr. Jana Procházková, zástupkyně ředitele, 581 111 202, prochazkova@zs-stupkova.cz

