Zápis
do 1. ročníku základního vzdělávání
pro školní rok 2019/2020
1. Termín a místo zápisu – příjem žádostí
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání (příjem žádostí) proběhne v ZŠ J. Š.
Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice ve dnech:
čtvrtek
pátek

4. 4. 2019
5. 4. 2019

14 - 18 hodin,
14 - 17 hodin.

2. Věk dítěte
K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které dosáhne věku 6 let do
31. 8. 2019, případně s dítětem starším, kterému byl odložen počátek povinné
školní docházky.
3. Potřebné doklady
Rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, občanský průkaz
zákonného zástupce dítěte, platný doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se
liší od TP zákonných zástupců), případně rozhodnutí ředitele školy
o předcházejícím odkladu povinné školní docházky.
4. Školský obvod ZŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice
Je stanoven obecně závaznou vyhláškou Statutárního města České Budějovice
č. 3/2015 ze dne 12. 10. 2015, účinnou od 1. 1. 2016 (viz příloha).
5. Kritéria přijetí
Pro školní rok 2019/20 bude přijato max. 48 dětí podle následujících kritérií:
1. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu ZŠ
J. Š. Baara (zákon č. 561/2004 Sb., § 36, odst. 7), v případě vyššího počtu
žádostí o přijatých rozhodne los.
2. V případě nižšího počtu žádostí dětí ze školského obvodu budou dále přijaty
děti s trvalým bydlištěm mimo školský obvod ZŠ J. Š. Baara, a to dle kritérií:
a) starší sourozenec je v den zápisu žákem ZŠ J. Š. Baara,
b) menší vzdálenost trvalého pobytu přijímaného dítěte od školy (měřeno od
vchodu bydliště dítěte k hl. vchodu budovy ZŠ dle Google Maps).

6. Elektronický zápis - postup
V letošním roce bude opět využit elektronický systém podpory zápisu:
1. Zákonní zástupci žáka si žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
vyplní v době od 5. 3. do 3. 4. 2019 na internetové adrese:
http://zapiszscb.c-budejovice.cz.
2. Vyplněnou žádost si vytisknou a přinesou spolu s ostatními doklady k zápisu
do školy.
Další možnosti vyplnění a vytisknutí žádosti:
1. Kancelář odboru školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu města České
Budějovice, nám. P. Otakara II. č. 1/1, 3. patro – v období 5. 3. – 30. 3.
v úředních dnech (Po a St 9 – 11 a 13 – 15 hod, Pá 9 – 11 hod.), nebo
2. kancelář ZŠ J. Š. Baara ve dnech zápisu 4. a 5. 4. 2019.
Poznámka:
Podrobné informace k zápisu najdou zákonní zástupci dětí v příloze Zápis dětí
k PŠD pro školní rok 2019/2020 - informace pro žadatele o přijetí a o odklad.
Veškeré pokyny k elektronickému zápisu jsou na výše uvedeném webu.
Ve středu 6. 3. 2019 se ve škole koná v době 15:30 – 17:00 Den otevřených
dveří, kde si rodiče mohou prohlédnout školu, rovněž obdrží všechny potřebné
informace.
Prosíme rodiče, aby využili možnost zarezervovat si termín a hodinu zápisu
na výše uvedeném webu.
České Budějovice 1. 3. 2019
Mgr. Vladimír Čunát
ředitel školy

