
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace 

 

Informace k zápisu dětí do 1. tříd 

Vážení rodiče, 

vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním  

COVID-19 bude zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 bez osobní přítomnosti 

dětí ve škole. Čtěte proto následující pokyny pozorně. 

Elektronický zápis 

Vyplňování Přihlášky do 1. ročníku ZŠ probíhá přes elektronický zápis na TOMTO ODKAZU. 

(Odkaz bude přístupný od 6. 4. 2021 od 8:00 do 8. 4. 2021 do 12:00.) 

V přihlášce vyplňte všechny požadované údaje a následně přihlášku odešlete. 

Přihlášku vyplňte i v případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky (toto v přihlášce uveďte!). 

Na Vámi zadaný e-mail přijde předvyplněná Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy nebo 

Žádost o odklad povinné školní docházky, kterou následně doručíte škole v době zápisu do 1. tříd. 

Podání žádosti o zápis do 1. třídy nebo o odklad probíhá od úterý 6. 4. 2021 od 8.00  

do čtvrtka 8. 4. 2021 do 16.00.  

V tomto termínu doručte škole Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy nebo Žádost o odklad 

povinné školní docházky (včetně příloh) z elektronického zápisu jednou z uvedených možností.  

Pokud dítě zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat 

(rozhodnutím soudu). 

1. zasláním do datové schránky školy: ykcmmwk (může být odesláno pouze z datové schránky fyzické 

osoby; nikoliv z datové schránky společnosti) - podpis žádosti zákonným zástupcem je potvrzen 

prostřednictvím datové schránky 

2. zasláním e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)  

na e-mail: skola@zsmozartova.cz - podpis žádosti zákonným zástupcem je potvrzen prostřednictvím 

elektronického podpisu; v případě zaslání žádosti e-mailem bez ověřeného elektronického podpisu 

musí zákonný zástupce osobně podepsat žádost ve škole do 5 dnů! 

3. zasláním poštou na adresu: Základní škola, Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04 – žádost zašlete 

vlastnoručně podepsanou zákonným zástupcem; razítko pošty na obálce potvrzující přijetí dopisu 

musí mít nejzazší datum 8. 4. 2021 

4. osobním podáním od 6. 4. 2021 do 8. 4. 2020 – vlastnoručně podepsanou žádost doručte v zalepené 

obálce do schránky školy (poštovní schránka je umístěna v prostoru hlavního vchodu a bude 

přístupná každý den od 7:00 do 16:00; pokud si chcete ověřit převzetí obálky školou,  

napište na e-mailovou adresu ekonom@zsmozartova.cz) 

V případě, kdy potřebujete pomoc vedení školy, nás kontaktujte e-mailem na adrese 

skola@zsmozartova.cz nebo na telefonním čísle 483 737 922. 

V obou případech nám sdělte své telefonní číslo, abychom Vás posléze mohli kontaktovat. 

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsmozartova/KWE015_PrihlaskaZS.aspx


V případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky, přiložte k žádosti přílohy a vše doručte škole 

jednou z výše uvedených možností. Pokud dítě zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce, musí 

doložit své oprávnění dítě zastupovat (rozhodnutím soudu). 

1. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

2. Doporučení školského poradenského zařízení (např. pedagogicko-psychologická poradna) 

Pokud škole nedodáte uvedené přílohy, doručte škole také Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku 

základní školy z elektronického zápisu. 

Kritéria přijímání žáků do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění a obecně závazné vyhlášky 

Statutárního města Jablonce nad Nisou č. 4/2016 o školských obvodech základních škol zřízených 

městem Jablonec nad Nisou stanovuji kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro 

školní rok 2021/2022: 

1. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu (škola má seznam dětí 

vygenerovaný Magistrátem města Jablonec nad Nisou - v případě nesouladu s tímto seznamem 

je třeba doložit při zápisu potvrzení z úřadu o trvalém bydlišti ve školském obvodu). 

2. Dále budou do počtu 27 žáků na třídu přijímány děti, jejichž sourozenec školu již navštěvuje. 

3. Dále budou do počtu 27 žáků na třídu přijímány ostatní děti. 

V případě, že škola nebude moci přijmout všechny děti splňující příslušné kritérium, budou přijatí žáci 

určeni losem. Případné losování proběhne za účasti zástupců rodičů dětí a zástupců Školské rady. 

Rozhodnutí o přijetí žáka ke vzdělávání oznámíme zveřejněním pod přiděleným registračním číslem, 

které je uvedeno na Žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy, na dveřích školy 

a na webových stránkách školy (www.zsmozartova.cz) do 7. 5. 2021 12:00. Zájemci o písemné 

rozhodnutí o přijetí žáka si jej budou moci po dohodě vyzvednout v kanceláři školy. 

Důležité informace 

Vážení rodiče, v posledních školních letech došlo k vysokému zájmu rodičů dětí z jiných školských 

obvodů o naši školu. Dostali jsme se tak do situace, kdy již nemáme další prostory pro možný nárůst 

počtu tříd. Předpokládáme otevření dvou prvních tříd s maximální kapacitou 27 žáků. Důrazně 

upozorňujeme rodiče dětí z jiných školských obvodů na to, že jejich dítě nemusí být z kapacitních 

důvodů přijato. 

Podáním Žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy vyslovujete souhlas s výukou anglického 

jazyka i v 1. a ve 2. ročníku (s časovou dotací 1 hodina týdně v každém z nich). 

Předčasný nástup do školy 

Školský zákon umožňuje nástup školní docházky i dětem ve věku 5 let. Pro podrobnosti kontaktujte 

vedení školy. 

 

Mgr. Karel Opočenský 
ředitel ZŠ 


