
Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny 
IČO: 613 57 332, Tel.: 415 741 011, www.zsjihwz.cz, datová schránka: hws6utu 

 

Informace k organizaci zápisu 2023 
Letošní zápisy proběhnou za osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců ve škole 

4. 4. 2023 (úterý) – 5. 4. 2023 (středa) od 13,00 do 17,00 hodin  

Pro letošní rok máme pro Vás opět připravenou elektronickou přihlášku, po jejímž vyplnění a 

odeslání, přijdou na Váš email předvyplněné žádosti o přijetí/odkladu povinné školní docházky: 

Elektronická přihláška k zápisu do 1. ročníku ZŠ 

Po vyplnění žádosti o přijetí/odklad, je potřeba tyto podepsané dokumenty dopravit do školy 

těmito způsoby: 

- osobním podáním v den zápisu – DOPORUČUJEME!  

- do datové schránky školy: hws6utu 

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

GlogarovaJana@seznam.cz 

- poštou 

Kdy: 4. 4. 2023 (úterý) nebo 5. 4. 2023 (středa) od 13,00 do 17,00 hodin 

Kam: Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny – vstup bočním vchodem přes knihovnu. 

 

Co je potřeba vyplnit: 

- Žádost o přijetí (zasláno na Váš email po odeslání el. přihlášky) – vyplňuje se i při žádosti o odklad  

- Žádost o odklad (zasláno na Váš email po odeslání el. přihlášky)  – je třeba doplnit doporučujícím 

posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického 

psychologa (nejpozději do 31. 5. 2023) 

K žádosti je nutné přiložit kopii rodného listu dítěte! 

Pro ruční vyplnění je možné si formuláře žádostí o přijetí/odklad povinné školní docházky vyzvednout v den zápisu u 

vstupu do školy. Ručně vyplněný formulář musí být čitelný a psaný tiskacím písmem. 

Další informace pro žadatele: 

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

Družina:  5 oddělení, kapacita 150 míst, přednostně 1. – 3. ročník, přihlášky (dostupné 

na webu školy) je možné podat již týden před zahájením školního roku – 

vchod z Mládežnické ulice 

Jídelna:  přihlášky (dostupné na webu školy) je možné podat již týden před zahájením 

školního roku – vchod z Mládežnické ulice 

Kritéria pro přijímání žáků: 

 ve školním roce 2023/2024 plánujeme otevřít 2 první třídy, max. 60 žáků 

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

obvodu – obvod IV. 

http://www.zsjihwz.cz/
https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zsjihwz/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3198
mailto:GlogarovaJana@seznam.cz

