Doplňující informace k zápisu
Vážení rodiče,
s ohledem na současnou situaci spojenou s vyhlášeným nouzovým stavem
a možnými změnami, které se předpokládají po Velikonocích, bych si dovolil podat Vám
bližší informace k zápisu do školy na školní rok 2020 / 2021. Jak jistě víte, „termín
zápisu“ (tzn. přijímání žádostí školou) byl posunut na dny 16. a 17. dubna. Možnost
vyplnit, uložit do systému https://zapiszscb.c-budejovice.cz/ a hlavně vytisknout si
žádost Vám byla prodloužena do 10. 4. 2020. Ve dnech 16. a 17. dubna byste tedy měli
odevzdat podepsanou žádost ve škole.
Samotný zápis může, dle vyjádření ministra školství proběhnout následujícími způsoby:
„organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to
možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole
(datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace
osobně do školy nebo poštou“

Podání žádosti
Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
a) do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
c) poštou (rozhodné je datum poštovního razítka)
d) osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je
nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob
v prostorách školy.
S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu
oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:
- jméno a příjmení tohoto zástupce,
- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Sdělení uvedená v Informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16.
12. 2016, čj. MSMT-27988/2016 lze využít přiměřeně vzhledem k mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR.
Velice nás mrzí současný stav, hlavně to, že se zápisu nemohou zúčastnit Vaše děti.
Vždy jsme si velmi zakládali na tom, aby zápis do školy byl pro Vás rodiče, ale hlavně pro
Vaše děti významný, výjimečný den. To se nám letos, bohužel, nepodaří.
Přestože dnes nevíme, jaká omezení budou platit ve dnech přijímání žádostí a jaký
způsob podání žádosti si Vy zvolíte, věříme, že jsme schopni dodržet všechna v tu dobu
platná nařízení vlády k zajištění možného osobního podání žádosti zákonným
zástupcem, který je uveden, že bude se školou jednat. Rádi bychom využili rezervační
systém, do kterého jste se zaregistrovali do doby, než byl vypnut. Jak bylo uvedeno již na
našich stránkách, platily by dny, tzn. čtvrtek 2. 4., by nahradil čtvrtek 16. 4., a pátek 3. 4.
by nahradil pátek 17. 4., časy by pochopitelně zůstaly v platnosti. Pro Vás, kteří byste
upřednostnili osobní podání a nestihli jste si zarezervovat termín, je možné tento si
telefonicky domluvit. V případě, že nebudete požadovat kontrolu a převzetí přihlášky
zaměstnanci školy, bude pro Vás, v době přijímání žádostí, umístěn na spojovací chodbě u
zadního vchodu do školy z ulice Grünwaldova, kde se zápis koná, označený sběrný box, do
kterého můžete vhodit do obálky vloženou žádost s požadovanými přílohami. V případě

osobního podání je zakázán do objektu školy vstup osobám bez použití doporučených
ochranných prostředků (např. rouška, zakrytí nosu a úst), zakázán je vstup osobám v
karanténě či s příznaky onemocnění Covid-19.
Je na Vás, který způsob doručení žádosti si v uvedené dny zvolíte avšak ve všech
případech je nutno doložit:
1) vytištěnou žádost opatřenou podpisem dle způsobu doručení přihlášky a) datová
schránka nahrazuje ověření podpisu, b)mail – uznávaný elektronický podpis, c) poštou –
vlastnoruční podpis, d) vlastnoruční podpis osobní předání
2) prostou kopii rodného listu dítěte
3) kopii zadní strany občanského průkazu rodiče nebo dítěte (v případě osobního podání
přihlášky bude předložen a ověřen osobně, není potřeba kopie)
4) vyplněnou a podepsanou Přílohu žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání pro
školní rok 2020 / 2021, údaje o tom, jestli školu navštěvuje sourozenec, je člen
partnerského sportovního klubu, předběžný zájem o třídu, Vaše přání apod.
5) Pokud mělo Vaše dítě v loňském roce odklad, vložte i rozhodnutí o odkladu školní
docházky ve školním roce 2019/2020.
Bez těchto dokladů nelze rozhodnout o přijetí.
6) první samostatnou práci žáka (není povinná, ale budeme rádi, když bude součástí
žádosti), zde si dovolujeme požádat o spolupráci Vás rodičů a požádat, zda by Váš „školák“
mohl sám nakreslit postavu a splnit úkoly na výkrese dle vzoru, není povinná
Stejným způsobem jako žádost o přijetí můžete podat i Žádost o odklad povinné
školní docházky (https://zapiszscb.c-budejovice.cz), vytištěnou a podepsanou zákonným
zástupcem včetně 2 příloh (písemné doporučení svého dětského lékaře příp. klinického
psychologa a písemné doporučení pedagogicko-psychologické poradny).
Dále si Vás, kteří nebudete žádost podávat osobně, dovoluji požádat o důkladnou
kontrolu údajů uvedených ve Vaší žádosti. Úplnost vyplnění, uvedení správné školy, apod.
V případě karantény zákonných zástupců dětí, kteří nemohou využít žádnou zvýše
uvedených možností, se zákonný zástupce spojí s ředitelem školy a domluví se na postupu
zápisu dítěte do ZŠ. Tuto skutečnost sdělí zákonný zástupce řediteli školy nejpozději do
17. 4. 2020.

Dále si Vás dovolujeme požádat o sledování našich webových stránek
hlavně ve dnech po Velikonocích, 14. a 15. dubna, kdy na základě možné změny
nařízení vlády v souvislosti s epidemií koronaviru může dojít i k úpravě způsobu
přijímání žádostí. Vždy však bude potřeba doložit výše zmíněné dokumenty.
Dotazy na telefonu

725 900 033, mail: reditel@zsgrunwaldova.cz
723 511 499, mail: plevova@zsgrunwaldova.cz

7. 4. 2020

