Zápis do 1.tříd pro školní rok 2020/2021
Zápis do 1.tříd pro školní rok 2020/ 2021 se uskuteční 1. dubna 2020 v době od 10 do 12
hodin a od 14 do 17 hodin. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole!!!
Den otevřených dveří – naplánovaný na pondělí 23. 3. 2020 se ruší.
Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní list je možné škole doručit
následujícími způsoby:
1) pokud máte zřízenou datovou schránku, zašlete je do datové schránky školy 5iiaeeb
do 31.3.2020
2) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail !!!)
do 31.3.2020
3) osobním podáním zákonného zástupce v budově CZŠ RUDOLFOVSKÁ 23, ČESKÉ
BUDĚJOVICE 1.4.2020 v časech uvedených výše. K osobnímu podání využijte registraci na
konkrétní čas. Registrace bude spuštěna 23.3.2020 od 10.00 hod. na webových stránkách
školy
Neobjednané děti budou též zapsány.
K zápisu je nutno přinést – občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, Plnou
moc zákonného zástupce - pokud bude Zápisní list podepsán pouze jedním zákonným
zástupcem dítěte
Formuláře: „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“ a „Zápisní list“ je možné
stáhnout z našich webových stránek a přinést je již předem vyplněné.
V případě požadavku o odklad povinné školní docházky – je potřeba se k zápisu též
dostavit. U zápisu obdrží zákonný zástupce formulář „Žádost o odklad povinné školní
docházky“, který bude možné také stáhnout z našich stránek. Vyplněnou žádost s přílohami
(dětský lékař, pedagogicko- psychologická poradna nebo klinický psycholog) je nutno doručit
škole nejpozději do 30. dubna 2020.
V případě, že byl dítěti pro školní rok 2019/20 povolen odklad školní docházky – je
potřeba se opětovně dostavit k zápisu. Automatický nárok na přijetí děti po odkladu nemají.
Registrační číslo - obdrží u zápisu každé dítě. Pod tímto číslem bude zveřejněn seznam
přijatých žáků. Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny 2.4.2019 po 16.00 hodině na
webových stránkách školy a na hlavních vchodových dveřích do školy.
Zákonní zástupci dětí, jejichž registrační číslo nebude uvedeno na seznamu přijatých dětí,
mají možnost dostavit se ve čtvrtek 16. 4. 2020 od 8.00 do 12.00 hod. do ředitelny CZŠ a
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ředitele školy. Pokud zákonný zástupce dítěte využije
tuto možnost, musí se prokázat průkazem totožnosti.
Počet tříd - ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny 2 první třídy s celkovou kapacitou 48
žáků. Z důvodu vyrovnaných počtů žáků ve třídách si vedení školy vyhrazuje právo na
jmenovité zařazení žáků do jednotlivých tříd.
Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd - platná i pro žáky s odkladem školní docházky
pro školní rok 2020/2021:





1. dovršení 6. roku dítěte k 31. 8. 2020
2. starší sourozenec na škole
V případě, že počet žádostí o přijetí do 1. třídy přesáhne počet přijímaných
žáků stanovený ředitelem školy, rozhodne o přijetí los.
časové pořadí u zápisu není rozhodující
Ing. Martin Maršík, Ph.D.
ředitel školy

