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Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

I.Termín zápisu
Ředitel Základní školy, Matice školské 3, České Budějovice stanovil podle § 36, odst. 4 zákona 561/2004 Sb. dny
k provedení zápisu do 1. tříd základní školy na:
čtvrtek 7. 4. 2022

14,00 – 18,00 hod,

pátek 8. 4. 2022

14,00 – 16,00 hod.

Zápis do 1. ročníku školního roku 2022/2023 se bude konat v přízemních učebnách školy, vstup hlavním
vchodem – ul. Matice školské 62/3.

II. Kritéria přijetí pro školní rok 2022/23
Pro školní rok 2022/23 bude přijato 50 dětí dle níže uvedených kritérií a za dodržení zákonem stanovené
kapacity tříd a školy:
1. Přednost přijetí mají děti s trvalým bydlištěm ze školského obvodu školy. V případě, že nebude
v možnostech školy přijmout všechny děti dle bodu 1, protože by došlo k překročení kapacity
stanovené ředitelem školy, bude proveden los. K losování dojde ze všech dětí, splňující dané kritérium.
2. V případě, že volná kapacita školy dovolí přijímat děti z oblastí mimo školský obvod, mají přednost
děti, které mají ve škole sourozence v pořadí dle kratší vzdálenosti trvalého bydliště od školy
(měřeno od vchodu bydliště dítěte k hlavnímu vchodu budovy pomocí aplikace mapy.cz).
3. V případě, že volná kapacita školy dovolí přijímat děti z oblastí mimo školský obvod, mají přednost
děti, které mají kratší vzdálenost trvalého bydliště od školy (měřeno od vchodu bydliště dítěte k
hlavnímu vchodu budovy pomocí aplikace mapy.cz).

III. Vydávání a přijímání žádostí o přijetí nebo žádostí o odklad PŠD
Elektronické vyplnění a tisk „Žádosti o přijetí“ nebo „Žádosti o odklad“ možný 1. 3. - 31. 3. 2022 na
adrese: https://zapiszscb.c-budejovice.cz, (jde o získání žádosti v podobě papírového dokumentu
k předání do vybrané školy, vytisknout můžete již doma).
2. Využít bude možné rezervační systém s časovým rozvrhem.
3. Příjem vytištěných žádostí bude zajištěn ve dnech zápisu v budově školy 7. a 8. 4. 2022.
4. Pokud nemáte možnost žádost si vytisknout, můžete využít pomoci odboru školství a tělovýchovy
magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č.1/1, 3. patro, Lenka Baldíková
(386 801 502), Mgr. Marcela Pouzarová (386 801 04), v úředních dnech: pondělí a středa 9-11
hod. a 13-15 hod., pátek 9-11 hod. Vytisknout žádost bude možné také případně během zápisu
ve škole.
1.

______________________________________________________________________________________________________________________________
Datová schránka: jcamppy
Telefon: 386 356 364
Email: skola@zsmatice.cz
Fax: 386 116 929
www.zsmatice.cz
č. ú.: 2599334339/0800

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice
Matice školské 62/3, 370 01 České Budějovice
IČ: 00581631 IZO školy: 600057569

_____________________________________________________________________________

IV. Potřebné dokumenty
K zápisu je nutné přinést a doložit:
•
•
•
•
•
•

rodný list dítěte,
občanský průkaz zákonného zástupce,
případně rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky pro rok 2021/22 (u žádostí o přijetí dětí po
odkladu PŠD),
u cizinců rodný list dítěte v českém jazyce, pas s vyznačeným pobytem a bydlištěm a doklad o
zdravotním pojištění dítěte,
řádně vyplněnou „Žádost o přijetí“ nebo „Žádost o odklad“ (https://zapiszscb.c-budejovice.cz),
vytištěnou a podepsanou oběma rodiči (zákonnými zástupci),
vyplněnou a podepsanou přílohu školy k žádosti o přijetí.

V. Podání žádosti o přijetí
Zápis do prvních tříd proběhne tradičním způsobem s dětmi v předem připravených učebnách v přízemí
budovy (vstup hlavním vchodem z ulice Matice školské 62/3):
•
•

osobním podáním vytištěných žádostí,
využít je možné rezervační systém s časovým rozvrhem (rezervace času v sw zápis).

V případě nepříznivé epidemické situace (informovali bychom na www.zsmatice.cz) proběhne zápis do
prvních tříd bez přítomnosti dětí, a to předáním potřebných dokumentů a příloh. Přihlášku bude možné
doručit (§ 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) následujícími způsoby:
•
•
•
•

předáním v předem připraveném a označeném prostoru školy – vstup do budovy hlavním vchodem
z ulice Matice školské 62/3,
do datové schránky školy: jcamppy
e-mailem: přílohy s uznávaným certifikovaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email
s přílohou a naskenovaným podpisem!) na e-mailovou adresu zapis@zsmatice.cz.
poštou doručenou adresátovi nejpozději během dne zápisu na adresu Základní škola Matice školské 3,
Matice školské 62/3, 370 03 České Budějovice, obálkou označenou popisem ZÁPIS 2022, při této volbě
nezapomeňte na včasné odeslání a doručení do 8. 4. 2022.

VI. Podání odkladu povinné školní docházky
Rodiče (zákonní zástupci), kteří žádají odklad povinné školní docházky svého dítěte na školní rok 2022/2023,
předloží v den zápisu do 1. ročníku kromě řádně vyplněné a podepsané Žádosti o odklad PŠD viz
https://zapiszscb.c-budejovice.cz také souhlasné vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a dětského
lékaře (nebo klinického psychologa). Je tedy nutné před zápisem zajistit:
1) vyplnit, vytisknout a podepsat Žádost o odklad PŠD na https://zapiszscb.c-budejovice.cz,
2) navštívit svého dětského lékaře příp. klinického psychologa, a doložit jeho vyjádření viz příloha,
3) navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu a zajistit si písemné doporučení odkladu školní docházky
(kontakt v Č. B.: Nerudova 59 tel.: 387 927 153, 387 927 154 e-mail: poradna.info@pppcb.cz, www.pppcb.cz
případně jinou pedagogicko-psychologickou poradnu).
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Všechny 3 dokumenty rodiče předloží u zápisu. Pokud budou výše požadované dokumenty u zápisu kompletní,
bude rozhodnutí o povolení odkladu školní docházky zasláno písemně do konce dubna na kontaktní adresu.

Výše uvedené je třeba řešit s dostatečným časovým předstihem z důvodu velké vytíženosti PPP.

VII. Další informace
Pro vytvoření žádosti některým z výše uvedených způsobů potřebujete v prvním kroku zadat číslo pojištěnce
(zapisovaného dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny. Vytištěnou a podepsanou žádost
oběma zákonnými zástupci předložíte u zápisu. Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte
správně všechny povinné údaje (např. v případě více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména, název
školy, na kterou žádost podáváte, číslo pojištěnce apod.).
Po vygenerování žádosti o přijetí/odklad získáte jedinečný číselný identifikátor (zaznamenejte si ho), který zajistí
anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
Při vyplňování žádosti využijte možnosti rezervačního systému (rezervace času k zápisu bude umožněna
v případě „zápisu s dětmi“ za příznivé epidemické situace). Vytisknete-li si žádost doma, nemusíte v této fázi ZŠ
ani OŠT magistrátu města kontaktovat.
K zápisu se dostaví děti, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2022 a děti, které v předešlém školním roce dostaly
odklad povinné školní docházky o jeden rok.
Pokud dítě dosáhne 6 let do konce aktuálního kalendářního roku, k žádosti je třeba doložit doporučující
stanovisko PPP (pedagogicko-psychologické poradny), pokud dítě dosáhne 6 let od ledna do konce června
následujícího roku, k žádosti je potřeba doložit doporučující stanovisko PPP a odborného lékaře.
Na zápis se může dostavit zákonný zástupce s dítětem s jakýmkoliv bydlištěm (děti ze spádové oblasti mají
přednost při přijímání viz kritéria přijímání). V případě, že má rodič bydliště mimo spádovou oblast a rozhodne
se pro naši školu, bere na vědomí, že děti se přijímají dle uvedených kritérií. Nemůžete-li se dostavit ze
závažných důvodů k zápisu v řádném termínu, informujte vedení školy telefonicky nebo e-mailem, budete
informováni o náhradním termínu.
Bude-li nutné k vyřešení otázky přijetí viz odstavec II, bod č.1, přistoupit k losu, budou informace s případným
potvrzením termínu losu odeslány zúčastněným pomocí sw „zápis“ na uvedené kontaktní e-maily v žádosti o
přijetí.
Středeční termín 20. 4. 2022 v čase 8:00 – 12:00, je stanoven, dle § 38, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v
platném znění, jako termín možnosti vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí.
Nastavení internetového prohlížeče
o

pro bezproblémové vyplnění a tisk žádosti, doporučujeme použít internetový prohlížeč
Internet Explorer verze 9 a vyšší, Chrom, Opera, Safari a další HTML5 kompatibilní prohlížeče
ve standardním nastavení
o v prohlížeči nesmí být zakázaný „Java script“ a „Cookies soubory“,
o pokud se vám vyplnění žádosti nedaří, zkuste použít jiný internetový prohlížeč, než obvykle
používáte.
Digitálně
Mgr.
podepsal Mgr.
Radek Vačlena
Radek
Datum:
V Českých Budějovicích, 8. 3. 2022
Mgr. Radek Vačlena, ředitel základní školy
Vačlena 2022.03.08
16:28:48 +01'00'
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