
 

 
Vyhlášení zápisu k povinné školní docházce do Základní školy,                    

Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace 

Č.j. ZŠP 60-1/2021 

 
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 

proběhne ve dnech  
12. 4. 2021 až 16. 4. 2021  

K zápisu je nutné doručit žádost (ke stažení ne webu) následujícími způsoby:  
− do datové schránky školy,  
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,  
− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),  
− osobním podáním ve škole. 

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše 
uvedené (např. prostřednictvím aplikace ZápisyOnline, e-mailem bez uznávaného elektronického 
podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.  

Zákonný zástupce k žádosti připojí (kopie): 

• rodný list dítěte   

• občanský průkaz (popř. jiný průkaz totožnosti) zákonného zástupce  
V případě, že se místo pobytu uvedené v OP zákonného zástupce neshoduje s místem aktuálního 
pobytu, připojí rodič k žádosti nájemní smlouvu uvádějící, na jaké adrese se v současnosti rodina 
zdržuje, či jiný doklad o trvalém pobytu dítěte.  

• Jestliže zákonní zástupci uvažují o odkladu povinné školní docházky pro své dítě, zašlou 
v uvedeném termínu písemnou žádost. Formulář žádosti bude k dispozici na místě či ke stažení na 
webu školy. 

• K vyplněné žádosti o odklad musí zákonný zástupce doložit: doporučení příslušného školského 
poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře dítěte nebo klinického psychologa (nebude-li 
žádost doložena uvedenými dvěma doporučeními, přerušuje se správní řízení na dobu nutnou 
k obstarání a doplnění požadované dokumentace). 

• Bližší informace k zápisu naleznete na 
▪ stránkách MŠMT www.msmt.cz 
▪ telefonním čísle 487 833 021 
▪ webu školy www.zspatova.cz  
▪ stránkách města Česká Lípa www.mucl.cz  

(vyhláška o spádových obvodech) 

Vzhledem ke kapacitním možnostem školy budeme pro školní rok 2021 – 2022 otevírat 
jednu první třídu a přijímat celkem 24 žáků. O možnosti přijmout vyšší počet dětí (s ohledem 
na kapacitu školy, resp. třídy) rozhodne počet žádostí dětí s trvalým pobytem ve spádovém obvodu 
školy, příp. dětí se sourozencem navštěvujícím naši školu. 

Při vydávání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání budou uplatněna kritéria zveřejněná na 
úřední desce a webu školy. 

 

Těšíme se na Váš zájem. 

V České Lípě 8. 3. 2021                                                                                        Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy 

Vyvěšeno na úřední desce dne 8. 3. 2021    …………………………….…………… 

Sejmuto z úřední desky dne …………. 2021    ……………………………………… 
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