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Elektronický zápis do ZŠ 2019/2020 - informace
On-line prostřednictvím webové stránky http://zapiszscb.c-budejovice.cz
Elektronické vyplnění a vytištění žádosti bude zpřístupněno pro žadatele dne 5. 3. 2019.
Způsoby vyplnění a vytištění žádosti formou elektronického systému podpory zápisu žáků do základních škol
(dále jen ZŠ) pro rodiče jsou:
1) elektronické vyplnění a vytištění žádosti z pohodlí domova – na internetové adrese
http://zapiszscb.c-budejovice.cz
2) možnost využít k vyplnění a vytištění žádosti místo na OŠT
v úředních dnech: pondělí 9-11 hod. a 13-15 hod., středa 9-11 hod. a 13-15 hod., pátek 9-11 hod.
3) vyřídit žádost při samotném zápisu ve škole ve dnech zápisu: 4. – 5. dubna 2019
Možnost rezervace konkrétního času zápisu:
1) rodič si čas pro zápis rezervuje pouze jediným kliknutím, a nepotřebuje již nic vyplňovat, protože všechny
údaje vyplnil už v žádosti,
2) na zápis s dítětem má vždy vyhrazený vypsaný časový prostor,
3) rodiče s dětmi chodí průběžně v celém čase navrženém pro zápis (eliminace vzniku front),
4) rodič je informován mailem o tom, že následující den probíhá zápis.
Elektronický zápis se týká i rodičů a jejich dětí s trvalým pobytem v obcích, které mají se Statutárním městem České
Budějovice uzavřenu dohodu o společných školských obvodech.
Podrobnější informace naleznete na webové stránce:
http://zapiszscb.c-budejovice.cz, záložka - Důležité informace

Vydávání žádostí (viz. výše)
5. 3. 2019 – 30.3. 2019
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen "žádost") je možné získat třemi způsoby v
období vydávání žádostí :
1. Elektronické vyplnění a vytištění žádosti – viz. informace výše
Ve dnech 5. 3. 2019 – 30.3. 2019
2. Vyplnění a vytištění žádosti na OŠT, v úředních dnech – viz. informace výše
Ve dnech 5. 3. 2019 – 30.3. 2019; Magistrát města České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara
II. č. 1/1, 3. patro, Lenka Baldíková, tel. 386 801 502, Ing. Jana Stluková, tel. 386 801 511,
dveře č. 338, dveře č. 330.
3. Vyplnění a vytištění v základní škole
Pouze ve dnech zápisu 4. 4. - 5.4.2019
.

Důležité informace:
Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se
zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána). Pokud si žádost vytisknete sami
doma, nemusíte v této fázi ZŠ ani OŠT magistrátu města kontaktovat. Pokud nemáte přístup k internetu a chcete
žádost získat, využijte jeden z výše uvedených způsobů v uvedeném termínu.
Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje (V případě více jmen nebo
víceslovného příjmení všechna jména apod.). Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát
číslo zdravotního pojištění dítěte, které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.
Nastavení internetového prohlížeče
Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 9 a
vyšší, Chrom, Opera, Safari a další HTML5 kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba
mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vyplnění žádosti nedaří, zkuste použít jiný
internetový prohlížeč, než obvykle používáte.

Příjem žádostí, vlastní zápis k povinné školní docházce
období 4. 4. 2019 - 5. 4. 2019
Příjem žádostí na ZŠ Grünwaldova probíhá v tomto termínu ve 14: 00 – 17: 00 hodin.
 Odpovědnému pracovníkovi ZŠ předložte řádně vyplněnou žádost, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz,
doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců).

 Dítě můžete přihlásit i do více ZŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně s dítětem z důvodu
odevzdání žádosti v papírové podobě.

 Neúplně či chybně vyplněná žádost, která nebude v termínu stanoveném ředitelem(kou) školy doplněna, je
důvodem k vyřazení žádosti z přijímacího řízení!

Odklad povinné školní

docházky dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona – „není-li dítě po dovršení
šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v
době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní
rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a
odborného lékaře nebo klinického psychologa“.
Žádost o odložení povinné školní docházky lze získat na téže internetové adrese: http://zapiszscb.c-budejovice.cz
K vytištěné žádosti je tedy nutné doložit:
a) doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa
b) doporučující posouzení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra

Přijímací řízení
do 30 dní od zápisu (ode dne, kdy bylo Vaše dítě u zápisu)
Po celou dobu řízení můžete na výše uvedených webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho
dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, kde je dítě přijato.
Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž budou prokazatelně
informováni odpovědným pracovníkem ZŠ na základě údajů poskytnutých v žádosti. Uvedená informace se v
souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu nebudou týkat zákonných zástupců dětí, které budou k plnění
povinné školní docházky na dané škole přijaty. Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí,
kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným
jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vaší emailové schránce, jejíž
adresu jste základní škole poskytli pro komunikaci s Vámi.

K přihlášení a rezervaci času zápisu můžete též využít portál http://zapiszscb.c-budejovice.cz
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