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Informace k zápisu 2021
Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v
době konání zápisů a s ohledem na současnou situaci spojenou s vyhlášeným nouzovým
stavem, bychom si dovolili podat Vám bližší informace k elektronickému zápisu do školy
na školní rok 2021 / 2022:
1. Vydávání žádostí - v období od 1. 3. 2021 - 31. 3. 2021 je možné získat, vyplnit a
uložit do systému Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na internetové adrese:
https://zapiszscb.c-budejovice.cz/. Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný
identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních
údajů nebudou do systému osobní data ukládána). Vyplňování žádosti věnujte náležitou
pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje.
2. Příjem žádostí – 8. a 9. dubna 2021 od 14:00 do 17:00 hodin se koná v I. pavilónu
školy, zadní vchod na konci budovy školy (vše bude viditelně označeno), v tomto termínu
byste měli podat vytisknutou, podepsanou žádost s potřebnými dokumenty předat škole.
Dokumenty k zápisu:
1) vytištěnou žádost opatřenou podpisem dle způsobu doručení přihlášky
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 2021 / 2022, (ke stažení zde), 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 dvě samostatné práce žáka (ke stažení zde číslo 1, číslo 2); práce není
povinná, ale budeme rádi, když bude součástí žádosti, zde si dovolujeme požádat o
spolupráci Vás rodiče, a to, aby Váš „školák“ mohl sám splnit zadané úkoly
Způsoby podání dokumentů
S ohledem na epidemiologickou situaci je možné
z následujících způsobů:
1) datová schránka nahrazuje ověření podpisu,
2) mail – uznávaný elektronický podpis (certifikát),
3) poštou – vlastnoruční podpis,
4) osobní předání - vlastnoruční podpis

žádost

podat některým

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. Pro Vás, kteří byste upřednostnili osobní podání

a nemáte zarezervovaný 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 se všemi požadovanými přílohami. V případě osobního podání je
zakázán do objektu školy vstup osobám bez použití doporučených ochranných
prostředků (např. rouška, respirátor apod.), zakázán je vstup osobám v karanténě či s
příznaky onemocnění Covid-19.
Odklad povinné školní docházky
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“.
Dokumenty k odkladu:
a) žádost o odložení povinné školní docházky lze získat na téže internetové adrese:
https://zapiszscb.c-budejovice.cz
b) doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa (ke stažení
zde)
c) doporučující posouzení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně
pedagogického centra
Podání žádosti o odklad viz příjem žádostí.
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 9. 4. 2021.
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, asi nepodaří.
Vás, kteří nebudete žádost podávat osobně, si dovolujeme požádat o důkladnou
kontrolu údajů uvedených ve Vaší žádosti. Úplnost vyplnění, uvedení správné školy,
apod.
Dále si Vás dovolujeme požádat o sledování našich webových stránek hlavně
ve dnech po Velikonocích, 6. a 7. dubna, kdy na základě možné změny nařízení
vlády v souvislosti s epidemií může dojít i k úpravě způsobu přijímání žádostí.
Vždy však bude potřeba doložit výše uvedené dokumenty.
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