
ZÁPIS DO ZŠ 2022 

Zápis se uskuteční v nové webové aplikaci, se kterou se můžete 

seznámit od 4. 3. a od 21. 3. bude možno vygenerovat žádost. 

Příjem žádostí, tj. den zápisu, proběhne ve všech ZŠ zřizovaných 

městem Jablonec ve čtvrtek 7. 4. 2022. 

Informace o zápisu do ZŠ 
(aplikace bude spuštěna 21. 3. 2022) 

 

První fáze: vygenerování žádosti o přijetí k základnímu 

vzdělávání.  

• Při vstupu do systému je nezbytné zadat číslo pojištěnce (dítěte – 

je uvedeno na průkazu zdravotní pojišťovny).  

• Následně systém vygeneruje jedinečný číselný identifikátor, 

který je třeba si zapsat nebo zapamatovat z důvodu další 

identifikace žádosti.  

• Po vyplnění všech povinných údajů zákonný zástupce vyplněnou 

žádost vytiskne a ten, který je uveden na žádosti, ji podepíše. 

Druhá fáze: odevzdání žádosti do zvolené ZŠ 

• Vytištěnou a podepsanou žádost je třeba odevzdat do zvolené ZŠ 

ve čtvrtek 7. dubna 2022. Způsob odevzdání žádosti bude 

uveden na webových stránkách jednotlivých ZŠ.  

Třetí fáze: vyhodnocení žádostí ředitelem školy 

• Ředitelé škol následně žádosti vyhodnotí a do 30 dnů od zápisu 

rozhodnou o přijetí či nepřijetí nebo na základě žádosti povolí, 

popř. zamítnou odklad povinné školní docházky. 

• Od určeného data mohou zákonní zástupci v zápisovém portálu 

aktivně sledovat průběh přijímacího řízení.  

Zavedení nového zápisového portálu nic nemění na skutečnosti, že 

přednostní právo přijetí budou mít v souladu s obecně závaznou 

vyhláškou o školských obvodech základních škol děti mající trvalý 

pobyt ve školském obvodu.  



Nic se nemění ani v případě, že byl dítěti v loňském roce udělen 

odklad povinné docházky. I v tomto případě platí, že zákonní zástupci 

těchto dětí budou vyplňovat žádost o přijetí prostřednictvím nového 

zápisového portálu. 

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci je však žádoucí, 

aby rodiče dětí sledovali informace na stránkách škol, kde budou 

zveřejněny podrobné organizační záležitosti týkající se zápisů.  

Školský obvod  

• Každá základní škola má školský obvod stanovený obecně 

závaznou vyhláškou a garantuje tak přijetí dítěte do ZŠ, v jejímž 

obvodu má dítě trvalý pobyt.  

• V Jablonci takových obvodů máme devět a jsou řadu let 

ustálené.  

• Dvou soukromých ZŠ, které na území města vyvíjí svoji činnost, 

se školské obvody netýkají.  

Odklad povinné školní docházky  

• Uvažuje-li rodič o možnosti požádat o odklad školní docházky 

svého dítěte, musí současně s žádostí o něj doložit doporučující 

posouzení dítěte od příslušného školského poradenského 

zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo 

speciálního pedagogického centra) a odborného lékaře nebo 

klinického psychologa.  

• Aby v den zápisu mohli rodiče obě posouzení řediteli školy 

doložit, provádí Pedagogicko-psychologická poradna v Jablonci 

nad Nisou již od konce února vyšetření školní zralosti.  

Podpůrné opatření 

• V případě, že dítěti již bylo poskytováno podpůrné opatření v 

MŠ, je nutné dítě nechat znovu vyšetřit, aby mohlo být případné 

podpůrné opatření poskytováno i v základní škole.  

• Je žádoucí informovat základní školu o této skutečnosti v 

předstihu.  



Zároveň je nutné připomenout, že zákonný zástupce, jehož dítěti 

byl v předešlém roce povolen odklad školní docházky, musí 

absolvovat zápis i v roce letošním. 

Jak vybírat školu  

• Rodiče, kteří řeší otázku, jakou školu pro své dítě zvolit, mají 

dvě možnosti.  

• Buď se rozhodnou pro ZŠ garantovanou školským obvodem,  

• nebo si vyberou školu dle svého uvážení, ovšem s rizikem, že 

dítě nemusí být do vybrané školy přijato. Kapacitní možnosti 

škol jsou totiž omezené, proto neumožní výraznější zvýšení 

počtu prvních tříd.  

Naplněnost škol a počty dětí v 1. třídách  

• V letošním roce má z MŠ odejít velký počet předškoláků. Dá se 

tedy očekávat, že počty žáků v 1. třídách mohou být vyšší než v 

loňském roce. V zájmu města i ředitelů škol je rovnoměrná 

naplněnost tříd. Ta je však ovlivněna počtem dětí majících trvalý 

pobyt ve školském obvodu a musí být přijímány přednostně.  

• Naplněnost rovněž ovlivňují rodiče dětí volbou školy. V případě 

početního převisu pak škola rozhoduje o přijetí losováním. 

 Kde získat další informace, s kým se poradit?  

• Zdrojem základních informací jsou webové stránky základních 

škol, webové stránky města a Jablonecký měsíčník.  

• S konkrétními dotazy je možné se obrátit na ředitele škol nebo 

na oddělení školství.  

• Cenné rady také poskytnou odborníci, např. v pedagogicko-

psychologické poradně. 


