Zápis do 1. ročníku se koná ve dnech 21. dubna a 22. dubna 2022
(v případě nepříznivých epidemiologických situací bude zápis pouze elektronicky)

od 15.00 do 17.00 hodin ve 2. patře budovy ZŠ Vratislavice – nad jídelnou.
čtvrtek 21. 4. 2022 15:00 – 17:00 pro MŠ Sídliště
pátek 22. 4. 2022 15:00 – 17:00 pro MŠ Lísteček + ostatní

KRITÉRIA PRO SPÁDOVÉ DĚTI
Výchozí kritérium
Žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu je ředitel spádové školy povinen přednostně
přijmout, a to v souladu s § 36, odst. 7 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, v platném znění až do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.
Pomocné kritérium
1. Dítěti byl v minulém roce povolen odklad povinné školní docházky na ZÁKLADNÍ ŠKOLU, LIBEREC - VRATISLAVICE
NAD NISOU, příspěvková organizace
2. Spádové dítě, jejichž sourozenec/sourozenci je ke dni zápisu žákem 1. – 8. ročníku ZÁKLADNÍ ŠKOLY, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace
3. Dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy

Vyplnění a tisk žádosti (přijetí, odklad školní docházky), rezervace času zápisu
1. Elektronicky od 28. března 2022 do 20. dubna 2022 na internetové
adrese: https://zapisyzs.liberec.cz/
2. Na sekretariátu ZŠ, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace
ve dnech: 11. dubna 2022 a 12. dubna 2022 od 14:00 do 15:30 hodin.
3. Na Magistrátu města Liberec – odbor školství a sociálních věcí, 1. patro, dveře č. 111
- po předchozí telefonické domluvě na tel. 485 243 376
Zápis se skládá ze dvou částí:
1. část je motivační - rozhovor s dítětem (jednoduché ověření školní zralosti)
2. část – vyplnění údajů se zákonným zástupcem (potřebných pro školní matriku)
Rodiče u zápisu mohou žádat:
Přijetí k základnímu vzdělávání
Odklad povinné školní docházky
K zápisu je nutné přinést:
1) rodný list a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
2) občanský průkaz zákonného zástupce
3) doklad o trvalém pobytu dítěte pokud se liší
K udělení odkladu je potřeba při zápisu doložit dvě doporučení: školského pedagogického zařízení
a odborného lékaře.
Ve školním roce 2022/2023 je předpoklad pro otevření čtyř až pěti prvních tříd.
Mgr. Libor Rygál, ředitel školy

Naše škola je kompletní základní školou, kterou tvoří ucelený areál sdružující základní školu, školní
družinu, školní jídelnu, dvě tělocvičny, venkovní sportovní hřiště a beach volleybalový areál.

Škola nabízí:


nově zrekonstruované prostory kmenových i odborných učeben vybavené interaktivní
technikou,



bezpečné klima, osobnostně-sociální rozvoj dětí,



školní poradenské pracoviště, speciálního pedagoga, asistenty pedagoga, školního
psychologa,



školní družinu pro 1. – 2. ročník denně od 6:30 do 16:30,



pestrou nabídku zájmových kroužků - Hip Hop, Judo, keramika, výtvarné kroužky, kytara,
klavír, florbal



jídelnu s možností výběru dvou jídel každý den.

