
 
zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na 

 
pro školní rok 2020/2021 

 

ve čtvrtek 2. 4. 2020 od 14.00 do 17.30 hod. 
a v pátek  3. 4. 2020 od 14.00 do 17.30 hod. 

 
Počet otevíraných tříd: 5        Počet přijatých žáků: 105 

 
Veškeré informace k zápisu získáte  na webové adrese:   

http://zapiszscb.c-budejovice.cz 

 
Vydávání žádostí od 2. 3. 2020 do 31. 3. 2020 
 

1. Elektronické vydání přihlášky na internetové adrese: http://zapiszscb.c-budejovice.cz 
Využijte možnost rezervace konkrétního termínu zápisu. 

2. Magistrát města České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/1 
      Odbor školství a tělovýchovy 3. patro, číslo dveří 330  
       v úřední dny Po, St 9 – 11 hod. a 13 – 15 hod., Pá 9 – 11 hod. 
3. V základní škole pouze ve dnech zápisu dne 2. a 3. dubna 2020. 

 
 

Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je 
uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny. 
 
Příjem žádostí proběhne v termínu od 2. 4. do 3. 4. 2020 v době od 14 do 17,30 hodin. 

 
Zápis žáků do 1. ročníku základní školy proběhne podle § 36 a §37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 
náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Zápis se bude skládat z formální 
části a v případě souhlasu zákonného zástupce i z motivační části (rozhovoru). 

Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2020, a děti, které měly povolený odklad školní docházky.  
 
Mohou být zapsány i děti, které dosáhnou 6 let věku od 1. 9. do 31. 12. 2020 (nutné doporučující vyjádření 

školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), nebo 
děti, které dosáhnou 6 let věku od 1. 1. do 30. 6. 2021 (nutné doporučující vyjádření školského poradenského 
zařízení + odborného lékaře). 
Při zápisu rodiče předloží: 

 vyplněnou „Žádost o přijetí“, popřípadě „Žádost o odklad“ 

 doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce), v případě cizinců 
bez trvalého pobytu doklad o povolení k pobytu v ČR (pas dítěte a zákonného zástupce) 

 rodný list dítěte 

 rozhodnutí o odkladu školní docházky ve školním roce 2019/2020 

 občanský průkaz zákonného zástupce 
 

Upozornění: 
O odklad povinné školní docházky žádá zákonný zástupce dítěte ředitele školy písemně v době zápisu dítěte 
k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 a svou žádost doloží doporučením školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
 
Podmínky pro přijetí žáků do 1. tříd jsou zveřejněny na úřední desce školy a na webových stránkách školy. 
 

http://zapiszscb.c-budejovice.cz/
http://zapiszscb.c-budejovice.cz/


 
 

 
 

 

 
Nabízíme Vám: 

 kvalitní a vstřícné učitele, příjemnou atmosféru, bezpečné prostředí 

 nadstandardní vybavení pro sport – 4 tělocvičny, atletický areál s tartanovým oválem, hřiště na kopanou, 
volejbal, basketbal, venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem 

 velký výběr zájmových kroužků na škole  

 velmi dobře vybavené počítačové učebny, jazyková učebna, učebna chemie, fyziky, přírodopisu, výtvarné 
výchovy, dvě žákovské knihovny, keramická dílna s pecí, cvičná kuchyňka, interaktivní tabule ve třídách 

 kroužky angličtiny od 1. třídy včetně možnosti složení jazykových zkoušek Cambridge ve vyšších ročnících 

 kurzy plavání na 1. stupni, kurzy bruslení podle zájmu, školy v přírodě, adaptační kurzy pro 6. ročníky 

 od 6. ročníku možnost studia ve třídách s výukou se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty¨ 

 školní projekty: Finanční gramotnost do škol, Ovoce a zelenina a mléko do škol, Děti do bruslí, Dětský 
úsměv… 

 školní jídelnu poskytující výběr ze dvou jídel 

 11 oddělení školní družiny 

 rozlehlou školní zahradu se spoustou herních prvků 
 
Možnost zápisu do třídy s vyšší dotací hodin sportu se zaměřením na karate a bojové sporty (podle zájmu  
u zápisu). 
 
Více informací o škole na internetových stránkách školy: www.zsnerudova.cz 
 
 
Tel. spojení: 387 422 506 kancelář ……………………………………………………………..... 
 602 655 570 ředitel školy Mgr. Zdeněk Šrom 
 702 226 830 zástupce ředitele  ředitel ZŠ, Nerudova 9, Č. Budějovice 
 
 

http://www.zsnerudova.cz/

