
Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny 
IČO: 613 57 332, Tel.: 415 741 011, www.zsjihwz.cz 

 

Informace k organizaci zápisu 

 

Letošní zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole, s omezeným kontaktem 

zákonných zástupců. 

Podání žádosti o přijetí/odkladu lze těmito způsoby: 

- do datové schránky školy: hws6utu 

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail!) na 

GlogarovaJana@seznam.cz 

- poštou 

- osobním podáním do poštovní schránky na dveřích hlavního vchodu v pracovní dny od 

8,00 do 12,00 hodin – DOPORUČUJEME! 

Kdy:  od 6. až 17. 4. 2020 od 8,00 do 12,00 hodin v pracovní dny  

Kde: Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny 

Co je potřeba vyplnit:  

- Dotazník k zápisu – důležitý je e-mail a telefon zákonného zástupce, na který bude zasláno 

registrační číslo dítěte, vyplňuje se i při žádosti o odklad 

- Žádost o přijetí – vyplňuje se i při žádosti o odklad  

- Žádost o odklad – je třeba doplnit doporučujícím posouzením školského poradenského 

zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (nejpozději do 31. 5. 2020) 

Tyto dokumenty lze vytisknout z webových stránek školy: 

http://www.zsjihwz.cz/pro-verejnost/zapis-do-prvnich-trid/zapis-2020 

nebo si je vyzvednout u hlavního vchodu v pracovní dny od 8,00 do 12,00 hodin 

Další informace pro žadatele: 

Cizí jazyk:  od 3. do 9. ročníku AJ, od 8. do 9. ročníku Nj 

Družina:  4 oddělení, kapacita 120 míst, přednostně 1. – 3. ročník, přihlášky je možné 

podat již týden před zahájením školního roku – vchod z Mládežnické ulice 

Jídelna:  přihlášky je možné podat již týden před zahájením školního roku – vchod 

z Mládežnické ulice 

Kritéria pro přijímání žáků: 

 ve školním roce 2020/2021 plánujeme otevřít 3. první třídy, až 90 žáků 

 dle zákona jsou přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském 

obvodu – obvod IV. 

 

Přijďte k zápisu do naší školy, rádi Vás přivítáme!  
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