Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019
Zápis dětí na všech ústeckých školách se bude konat 10. dubna 2018 od 13.00 do 18.00 hodin.
K zápisu se dostavte s vytištěnou žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podepsanou
oběma zákonnými zástupci, kterou můžete získat třemi způsoby:
A) Na internetové adrese http://zapiszs.usti-nad-labem.cz elektronickým vyplněním žádosti
kdykoliv v průběhu měsíce března.
B) Na ZŠ Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, přís.org.
C) Na OMOŠ Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 1. patro
Důležité informace:
Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí
anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému
osobní data ukládána). Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ
kontaktovat. Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na ZŠ, sledujte
aktuální informace na těch ZŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit. Pokud se Vám nepodaří
vyplnit a vytisknout žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, máte možnost požádat
vedení školy a to ve dnech pondělí a čtvrtek vždy od 14,00 – 16,00 hod.
Ručnímu vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné
údaje, dbejte na čitelnost. Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát
číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.
Přijďte k zápisu s dítětem a doložte následující doklady:





vytištěnou žádost o přijetí dítěte podepsanou oběma zákonnými zástupci
platný občanský průkaz zákonného zástupce
rodný list dítěte
průkaz pojištěnce dítěte

Přednost při přijímání k základnímu vzdělávání mají žáci s trvalým pobytem v příslušném
školském obvodu. Školský obvod ZŠ Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvkové
organizace:
Ulice: Anežky České, Dr. Horákové, Dvojdomí, Fričova stezka, Keplerova (315/7, 693/2,
694/4, 695/6, 696/8, 697/10, 698/12, 699/14, 700/16, 701/1, 706/18), Neštěmická ( 467/63,
574/59, 688/1, 689/3, 779/4, 796/4a, 807/61, 813/65, 825/6), Přemyslovců, U Zoologické
zahrady, V Háji, V Oblouku, Vojanova, Výstupní (20, 33, 34, 508/9), Žežická.
V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, učiníte tak dle ustanovení § 37
odst. 1 školského zákona v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. Vytištěnou žádost
podepsanou oběma zákonnými zástupci dítěte je nutné doložit vyjádřením školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Podrobnější
informace naleznete na webové adrese: http://zapiszs.usti-nad-labem.cz
Mgr. Jindra Šteflová
ředitelka školy

