Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2019/2020 – informace
pro žadatele o přijetí a o odklad
Povinná školní docházka (§ 36, odst. 3 školského zákona)

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.
Odklad povinné školní docházky (§ 37 odst. 1 školského zákona)
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 podle § 36 odst. 4 (v době od 1. dubna do
30. dubna), 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. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do
zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Kritéria přijetí dětí k PŠD v ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice
1. Ředitel školy přednostně přijme děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ J. Š. Baara,
a to do stanoveného počtu. Pokud jich bude více, o nepřijatých bude rozhodnuto losem.
2. Pokud po přijetí dětí ze spádového obvodu zůstanou volná místa do max. stanoveného počtu,
budou přijaty děti z jiných obvodů. V případě většího zájmu budou nejprve upřednostněny děti,
které mají na ZŠ J. Š. Baara staršího sourozence, a dále děti, jejichž trvalý pobyt je v menší
vzdálenosti od budovy školy (měřeno od vchodu tr. pobytu dítěte k hl. vchodu ZŠ dle Google Maps).

Elektronický zápis
Opět bude využit elektronický systém podpory zápisu žáků. Žádost o přijetí dítěte vyplní rodiče
v době od 5. 3. do 3. 4. 2019 na internetové adrese: http://zapiszscb.c-budejovice.cz
Na této adrese rodiče předem vyplní žádost, pro její vygenerování potřebují znát číslo zdravotního
pojištění dítěte, které je uvedeno na průkazu zdravotního pojištění. Dále je potřeba správně vyplnit
všechny povinné údaje. Nakonec si rodiče vytisknou vyplněnou žádost. Tu pak v době zápisu podají
ve škole. Po vyplnění a vygenerování žádosti rodiče získají jedinečný číselný identifikátor, který
zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně nebudou do systému osobní data
ukládána). Rodiče si mohou v elektronickém systému rezervovat termín a čas zápisu!

Pokud si rodiče sami nemohou vyplnit nebo vytisknout žádost, k tomuto kroku využijí následující
možnosti:
1. Vyplnění a vytisknutí žádosti na 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. vyplnění a vytisknutí žádosti v kanceláři ZŠ J. Š. Baara ve dnech zápisu 4. a 5. 4. 2019.
Podrobné informace k elektron. zápisu naleznete na adrese http://zapiszscb.c-budejovice.cz
Žádost o odklad povinné školní docházky mohou rodiče získat na téže internetové adrese
a obdobným způsobem jako žádost o přijetí. K vytištěné žádosti o odklad při jejím podání ve škole
přiloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra (nebo klinického
psychologa).
Podrobné informace naleznete na adrese http://zapiszscb.c-budejovice.cz

O přijetí, či nepřijetí nerozhoduje pořadí při zápisu!
Možnost nahlédnutí do spisu
Ředitel školy stanovil zákonným zástupcům, kteří podali žádost o přijetí dítěte k povinné školní
docházce, možnost nahlédnout do spisu vedeného ve věci přijetí k základnímu vzdělávání, a to
konkrétně dne 16. 4. 2019 v době od 10:00 do 12:00 v kanceláři školy.
Zákonní zástupci dětí mohou průběžně sledovat průběh přijímacího řízení na výše uvedeném webu,
včetně informace o přijetí dítěte. Rodiče si rovněž mohou na webu zarezervovat termín a hodinu
zápisu!
Rozhodnutí o přijetí, popř. o nepřijetí
Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno nejpozději do 30 dnů od podání
žádosti na výše uvedeném webu, na webových stránkách školy a na vývěsce na budově školy.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude doručeno zákonným zástupcům žáka do
vlastních rukou.
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