
 
 

 
pro školní rok 2021/2022 

 

Příjem žádostí proběhne ve čtvrtek 8. 4. a v pátek 9. 4. 2020 od 13.00 do 17.30 hod. 
Pokud to bude možné, prosím, využijte svou registraci termínu a času dle rezervačního systému 
z důvodu nižší kumulace osob před školou.   

 
       Počet přijatých žáků: 110 

 
Zápis pro školní rok 2021/2022 proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole a upřednostňuje, pokud je to 
možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole. 

Veškeré informace o zápisu včetně vyplňování elektronické žádosti naleznete na internetové adrese: 
https://zapiszscb.c-budejovice.cz.  Vyplňování žádostí je možné pouze do 31. 3. 2021.  
 

Pokyny pro průběh zápisu: 
 
A) Způsoby doručení žádosti o přijetí, nebo žádosti o odklad povinné školní docházky 
 

1) Osobní podání ve dnech 8. 4. a 9. 4. 2021 – u vchodu do budovy bude umístěn sběrný box,  
do kterého budou v obálce s nápisem „Zápis 2021“ vkládány žádosti se všemi přílohami.  

2) Do datové schránky školy pouze v termínech 8. 4. a 9. 4. 2021 (datová schránka školy: m7amfqd). 
3) E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem pouze v termínech 8. 4. a 9. 4. 2021 – 

zdenek.srom@zsnerudova.cz (nelze poslat jen prostý e-mail). 
4) Poštou na adresu: Základní škola, Nerudova 9, 370 04 České Budějovice do 9. 4. 2021. (Upřednostněte, 

prosím, osobní vložení do sběrného boxu u školy.) 
 
Pokud zákonný zástupce nemá možnost žádost vyplnit a vytisknout, může tak učinit v termínech zápisu na 
určeném místě ve škole. Vstup do budovy bude umožněn pouze jednotlivě a s respirátorem. 
V případě karantény zákonných zástupců dětí, kteří nemohou využít žádnou z výše uvedených možností, se 
zákonný zástupce spojí s ředitelem školy a domluví se na postupu zápisu dítěte do ZŠ. 
 
12. 4.  – 11. 5. 2021 je možné na webových stránkách zápisu sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. 

 
B) Povinné přílohy k žádosti 

„Žádost o přijetí“ (Vytištěná a podepsaná žádost zákonnými zástupci musí obsahovat e-mail nebo telefon.) 

• Prostá kopie rodného listu dítěte (není třeba úředně ověřovat). 

• Na zvláštní list papíru – informaci o sourozenci ve škole, preference budovy… 

• U cizinců: kopie rodného listu dítěte v češtině, kopie pasu s vyznačeným pobytem a bydlištěm a kopie 
dokladu o zdravotním pojištění dítěte 

• Jestliže máte doklad o trvalém pobytu dítěte, přiložte také (v opačném případě nic neřešte, škola si 
místo trvalého pobytu ověří sama). 

• Pokud mělo Vaše dítě v loňském roce odklad, vložte i rozhodnutí o odkladu školní docházky ve školním 
roce 2020/2021. 

„Žádost o odklad“ (Vytištěná a podepsaná žádost zákonnými zástupci musí obsahovat e-mail nebo telefon.) 

• Prostá kopie rodného listu dítěte (není třeba úředně ověřovat). 

• Písemné doporučení svého dětského lékaře, příp. klinického psychologa. 

• Písemné doporučení pedagogicko-psychologické poradny. 

 

https://zapiszscb.c-budejovice.cz/
mailto:zdenek.srom@zsnerudova.cz


Zapsány mohou být: 
 

• Děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2021, a děti, které měly povolený odklad školní docházky.  
 

• Děti, které dosáhnou 6 let věku od 1. 9. do 31. 12. 2021 (nutné doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení – pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum). 

 

• Děti, které dosáhnou 6 let věku od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 (nutné doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení + odborného lékaře). 

 

Podmínky pro přijetí žáků do 1. tříd jsou zveřejněny na úřední desce školy a na webových stránkách školy. 
 

Informační schůzka pro rodiče i budoucí prvňáčky 
 
Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, 
uspořádáme pro přijaté děti a jejich rodiče společné setkání ve škole. Budoucí prvňáčky 
seznámíme s prostředím školy a třídní učitelkou. Rodičům poskytneme potřebné informace 
k nástupu dětí do školy. 
 
 
Více informací o škole na internetových stránkách školy: www.zsnerudova.cz 
 
 
Tel. spojení: 602 655 570 ředitel školy Mgr. Zdeněk Šrom 
 702 226 830 zástupkyně ředitele pro 1. st. ředitel ZŠ, Nerudova 9, Č. Budějovice 
 
 

http://www.zsnerudova.cz/

