
Základní škola a Mateřská škola 

Mšené-lázně 
 

okres Litoměřice, příspěvková organizace 

ZÁPIS do 1. třídy  
 

Zápis do 1. třídy se koná z důvodu nařízení vlády o uzavření škol bez osobního kontaktu 

s dítětem. Dokumenty pro přijetí dítěte či jeho odklad přednostně zasílejte elektronicky 

datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem. Lze je také doručit poštou 

doporučeně či přinést osobně do označené poštovní schránky umístěné na základní škole 

v prostoru pro pasanty a určené jen pro podklady k zápisu.  

Motivační část zápisu pro budoucí prvňáčky bude realizována dle aktuální situace 

a dle možností školy osobně nebo online a to do 30. 6. 2021.  

 

PODKLADY:  

Žádost o zápis 

 Žádost o PŘIJETÍ dítěte k plnění povinné školní docházky vyplní zákonný zástupce  

 Zápisový list dítěte - vyplní zákonný zástupce  

 Rodný list dítěte – přiložte (kopie, scan, foto) / u cizinců pas dítěte 

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce –  doložte oprávnění dítě zastupovat 

 

Žádost o odklad: 

 Žádost o ODKLAD dítěte k plnění povinné školní docházky vyplní zákonný zástupce  

 Zápisový list dítěte – vyplní zákonný zástupce  

 Rodný list dítěte - přiložte (kopie, scan, foto) / u cizinců pas dítěte 

 Aktuální vyjádření PPP /SPC a zároveň odborného lékaře nebo klinického psychologa - 

přiložte kopii* 

* V případě, že přílohy z bodu čtyři nemůže zákonný zástupce doložit s ohledem na současnou situaci, může je 
doložit do 30 dnů od podání žádosti. Pokud tak neučiní, je třeba přílohy z bodu čtyři doložit nejpozději 
do 31. 8. 2021, v opačném případě dítě musí nastoupit do 1. třídy. 
 
 

https://www.zsmsene.cz/files/168/formulare-dokumenty/dost-o-prijeti-do-1-tridy-.pdf
https://www.zsmsene.cz/files/168/formulare-dokumenty/zapis-do-1-tridy-zapisovy-listek.pdf
https://www.zsmsene.cz/files/168/formulare-dokumenty/dost-o-odkladdocx.pdf
https://www.zsmsene.cz/files/168/formulare-dokumenty/zapis-do-1-tridy-zapisovy-listek.pdf


ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ: 

POŠTOU: 

(v takovém případě 
požádejte poštu 
o potvrzení doručení 
formou SMS) 
 
  

Termín podání 

ELEKTRONICKÝCH 

přihlášek:  

1. 4. - 30. 4. 2021 

  

  

Vyplňte všechny podklady 

Přiložte kopii rodného listu 

dítěte 

Pošlete poštou na adresu 

školy 

  

Obálku označte nápisem  

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 

 

Adresa školy: 

ZŠ a MŠ Mšené-lázně, 

okres Litoměřice, 

příspěvková organizace 

Školní 121 

411 19  Mšené-lázně 

  

OSOBNĚ: 
 
Dokumenty doručte 
podepsané do poštovní 
schránky školy umístěné 
v prostoru výdejny obědů  
(vstup pro pasanty)  
v čase 7,00- 12,00 h 
(mimo uvedenou dobu  je 
prostor uzamčen) 
 

Termín podání 

PAPÍROVÝCH 

přihlášek:  

1. 4. - 30. 4. 2021 

  

 

Vyplňte všechny podklady 

Přiložte kopii rodného listu 

dítěte 

Předejte osobně do poštovní 

schránky školy  

  

Obálku označte nápisem  

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 
 

 

Adresa školy: 

ZŠ a MŠ Mšené-lázně, 

okres Litoměřice, 

příspěvková organizace 

Školní 121 

411 19  Mšené-lázně 

 
Vstup pro pasanty 
v čase 7,00- 12,00 h 
 

DATOVOU 

SCHRÁNKOU: 
  

  

Termín podání 

ELEKTRONICKÝCH 

přihlášek:  

1. 4. - 30. 4. 2021 

  

Vyplňte všechny podklady 

Přiložte scan (foto) rodného 

listu dítěte 

Pošlete do datové schránky 

školy   

  

Datová schránka školy: 

959mpz3 

E-MAILEM 

S ELEKTRONICKÝMP

ODPISEM: 
  

Termín podání 

ELEKTRONICKÝCH 

přihlášek:  

1. 4. - 30. 4. 2021 

  

Vyplňte všechny podklady.   

Přiložte scan (foto) rodného 

listu dítěte 

E-mail opatřete 

elektronickým podpisem  

  

E-mail pro přijetí žádostí: 

zastupce@zsmsene.cz 

 

UPOZORNĚNÍ:  

Všechny informace k zápisu dítěte do 1. třídy naleznete na webových stránkách školy na 

adrese: www.zsmene.cz stránka Aktuality článek Zápis do 1. Třídy. V případě potřeby si 

domluvte konkrétní termín předání na e-mail: zastupce@zsmsene.cz  

 

Pokud zákonný zástupce podá žádost   prostřednictvím jiných elektronických prostředků, např. 

faxem, e-mailem bez elektronického podpisu, je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se 

k žádosti nepřihlíží (dle závazných pravidel MŠMT k organizaci zápisů) 

 

V případě pochybností o pravosti dokladů je ředitelka školy oprávněna si od zákonných 

zástupců vyžádat k nahlédnutí originál nebo ověřenou kopii dokladů 

 

Ověřování originálů osobních dokumentů (tedy RL dítěte, OP zákonných zástupců, svěření 

do péče apod.) proběhne na osobní schůzce s rodiči a dětmi, jejíž termín bude oznámen 

na webových stránkách školy po jejím otevření. 

 

Žádosti o přijetí i odklad, zápisový lístek  naleznete ve formátu pdf a MS WORD 

www.zsmsene.cz – záložka formuláře 

http://www.zsmene.cz/
mailto:zastupce@zsmsene.cz
http://www.zsmsene.cz/


 

               

 

I n f o r m a c e   p r o  r o d i č e  

Vzdělávací program:  

 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

„Škola pro všechny“ 

 

Škola nabízí: 

 máme moderně vybavené učebny didaktickou 

technikou - dataprojektory, interaktivní tabule, 

projektory 

 kvalitní internetové připojení pro výuku ve třídách 

 nabízíme k zapůjčení technické prostředky do 

distanční online výuky a samozřejmostí je jejich 

používání při prezenční výuce 

 pro výuku máme dále k dispozici plně vybavenou 

chemickou laboratoř, hudebnu, počítačovou 

učebnu, venkovní učebnu Pod vrbou, hřiště 

s umělým povrchem 

 ve vybraných ročnících v pracovních činnostech 

využíváme vlastní školní dílny a ve venkovní učebně 

také vyvýšené záhonky 

 ve škole funguje školní klub a družina a vlastní 

školní jídelna, aniž by děti musely přecházet do 

jiných budov 

 zajišťujeme dětem pitný režim (k dispozici pítka na 

každém patře) a možnost nákupu svačiny v kiosku 

 jsme plně bezbariérová škola 
 

Školské poradenské pracoviště 

 výchovný poradce  

 kariérové poradenství 

 speciální pedagogové pro 1. a pro 2. stupeň 

 metodik prevence 

 zajišťujeme logopedickou péči 

 dle zájmu zajišťujeme také grafomotorický kurz 
 

Školní jídelna:  

 účast v projektu „Školní mléko“ – zdarma mléčné 

výrobky dle nabídky pro všechny děti 

 účast v projektu „Ovoce a zelenina do škol“ – 

zdarma ovoce a zelenina dle nabídky pro všechny 

děti 

 léčebné diety (bezlepková, bezlaktózová aj.) 

 Women for Women – Obědy pro děti (pro děti ze 

sociálně znevýhodněného prostředí) 

 

 

I n f o r m a c e   p r o  ž á k y  

Škola nabízí: 

 bezpečné prostředí  

 příjemné klima 

 individuální přistup k dětem i díky malému 

kolektivu ve třídách 

 otevřenost novým nápadům – děti od 4. ročníku 

u  nás mají školní parlament 

 anglický jazyk integrovaný do výuky 1. třídy  - 2. 

třídy ve školním roce 2021/2022 

 druhý cizí jazyk na II. stupni:  německý nebo ruský  

 výuka informatiky od 5. ročníku do 8. ročníku 

 environmentální vzdělávání se zaměřením na 

ekologickou výchovu a poznávání regionu 

 důraz na regionální historii a souvislosti 

 účast v různých znalostních,  dovednostních i 

sportovních soutěžích 

 doučování 

 přípravu na přijímací zkoušky 

 projektové dny 

 školní knihovna 

 k výuce tělesné výchovy využíváme mj. nově 

zrekonstruovanou halu T.J. Sokol Mšené-lázně,  

hřiště TJ Čechie Mšené-lázně a vlastní hřiště 

 ISIC SCHOLAR slevový průkaz pro žáky od 1. třídy 
 

Účast v projektech: 

 Nenech to být – prevence šikany 

 HOBIT – prevence zdraví v 8. ročníku 

 Šablony II  

 Adopce na dálku 

 Tříkrálová sbírka 
 

Další aktivity: 

 Mikuláš pro děti, Den dětí, Den Země aj. 

 plavecký výcvik pro 3. – 4. ročník  

 dopravní výchovu na dopravním hřišti v 

Litoměřicích 

 plavání  dle zájmu dětí pro 5. – 9. ročník s vlastním 

lektorem 

 lyžařský výcvik pro 5. – 9. ročník s vlastními lektory 

 bruslení dle zájmu dětí od 5. ročníku 

 organizujeme sběr papíru, sběr suchých plodů pro 

zvířata 

 

Z á j m o v é  v z d ě l á v á n í  

Školní družina:  

 ranní družina již od 6,00 hodin 

 odpolední družina až do 17,10 hodin 

 3 oddělení podle věku 

 Příprava na vyučování 

o možnost psát domácí úkoly v družině 

o didaktické hry na rozvoj kompetencí dětí 

o rozvoj manuálních dovedností (tvořivé 

činnosti) 

 aktivity 

o rozvoj čtenářské gramotnosti – 

spolupráce s obecní knihovnou, Noc 

s Andersenem, společné čtenářské 

chvilky, využívání školní knihovny 

o dopravní výchova, dopravní soutěže 

o dramatická výchova 

o aktivní poznávání okolí 

o aktivní pohyb – na vlastním školním hřišti, 

na tzv. oranžovém hřišti, využívání 

tělocvičny od T.J. Sokol Mšené-lázně,  

o plavání 

o projektové dny  

o aktivity pro veřejnost – výstavy,  tvořivé 

dílny 

 kroužky 

o chovatelský 

o hra na zobcovou flétnu 

o keramika 

o pohybové hry 

 exkurze, výlety, divadelní představení 

 příměstský tábor 
 

Školní klub: 

 pro žáky 6. – 9. ročníku i pro děti od 5. třídy 

 aktivity 

o projektové dny 

o psaní úkolů  

o doučování 

 kroužky 

o hudební kroužek - sbor 

o chovatelský kroužek 

o klub zábavné logiky a deskových her 

o badatelský kroužek 


