Obecné informace k vydávání žádostí
4. 3. 2019 - 5. 4. 2019
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen "žádost") je možné získat
třemi způsoby v období vydávání žádostí (4.3. - 5.4 2019):

A. Vyplnění elektronického formuláře a vytištění žádosti
Na internetové adrese:
https://zapiszscb.c-budejovice.cz/

B. Vyplnění formuláře žádosti v základní škole
Na každé ZŠ pouze ve dnech zápisu dne 4. a 5. dubna 2019.

C. Vyplnění formuláře žádosti na OŠT
Na odboru školství a tělovýchovy magistrátu 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, v úředních dnech: pondělí 9-11 hod. a 13-15
hod., středa 9-11 hod. a 13-15 hod., pátek 9-11 hod.

Důležité informace:
Podle ustanovení § 36 odst. 3 školského zákona platí následující. Povinná školní
docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného
školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním
roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění
povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k
žádosti přiloží zákonný zástupce.
Není-li dítě 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. Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může
zákonný zástupce dítěte o odklad školní docházky písemně požádat do 31. května
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku.
Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí
anonymitu dítěte.
Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ ani OŠT magistrátu
města kontaktovat.
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.

Příjem žádostí na ZŠ Dukelská
se uskuteční 4. a 5. dubna 2019 a to:
ve čtvrtek 4. 4. od 14:00 – 17:30 hod. a v pátek 5.4 od 14:00 – 17:00 hodin.
Zapisovat se bude tradičně v přízemí budovy v 6 třídách (v pátek ve 4 třídách)
prvního stupně. Kromě zjišťování školní zralosti bude u dětí posuzováno hudební a
výtvarné nadání. Z kapacitních důvodů budeme přijímat do třech prvních tříd cca 75
dětí podle následujících kriterií:
1) trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu (zákon č. 561/2004 Sb., § 36, od. 7),
při vyšším počtu dětí ve školském obvodu - los
trvalý pobyt dítěte je možné doložit potvrzením z matriky (platí do 30 dnů ode dne data
vydání) nebo občanským průkazem žáka
2) sourozenec stávajícího žáka, který již navštěvuje danou školu
3) vzdálenost trvalého pobytu dítěte od školy v případě dětí
z jiných obvodů (vchod – vchod)
K zápisu si přineste s sebou:


občanský průkaz,



rodný list dítěte,



zdravotní průkaz dítěte,



doklad o trvalém pobytu dítěte pokud se liší od trvalého pobytu zákonných
zástupců, případně další doklady (rozhodnutí o loňském odkladu školní
docházky, vyjádření školského poradenského zařízení a lékaře,…).

Těšíme se na Vás.

