Sběr Žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání či Žádosti o odklad
povinné školní docházky o jeden rok
bude probíhat
ve dnech 8. a 9. dubna 2021.

Vážení rodiče,
jsme velmi potěšeni, že jste si pro vzdělávání svých dětí vybrali právě naši školu.
První krok jste již zvládli, vygenerovali jste si Žádost, podepsali, podepsali jste i Souhlas se zpracováním
osobních údajů – součást Žádosti. Vygenerovaná Žádost má v záhlaví jedinečný kód, ten si opište,
poznamenejte a uschovejte. V této chvíli ještě škola o vašem zájmu a úmyslu zapsat své dítě na naši
školu neví. Podepsanou Žádost je nutné do školy doručit.
Krok druhý – podání Žádosti na zvolenou školu.
Požadované dokumenty (viz níže) v zalepené obálce vhoďte do schránky naší školy u hlavního vstupu
do základní školy nebo zašlete poštou. Obálku označte slovem „Zápis“. O přijetí žádosti budete
informování mailem, výjimečně SMS. V případě, že vám potvrzení o přijetí nedorazí do 14.4.,
kontaktujte nás na tel. 727 871 955 nebo 720 588 638. Pořadí doručení žádosti nemá vliv na výsledek
přijetí či nepřijetí do naší školy.
Žádost můžete také zaslat
1. do datové schránky školy ID schránky školy je 4td5hmn – lze využít jen v případě, že jste
vlastníkem osobní datové schránky – jako fyzická osoba. Nelze využít datovou schránku
zaměstnavatele,
2. e-mailem na adresu info@destinka.cz s elektronickým podpisem zákonného zástupce – musí
se jednat o podpis fyzické osoby, nesmí být použit podpis zaměstnance firmy,
3. poštou na adresu ZŠ a MŠ, E. Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice, nejlépe
doporučeně a včas, aby bylo ve škole do 9.4.
POKUD VYUŽIJETE BEZKONTAKTNÍ MOŽNOSTI A JSTE JIŽ ZAREGISTROVANÍ V REZERVAČNÍM SYSTÉMU
NA STRÁNKÁCH https://zapiszscb.c-budejovice.cz/ , PROSÍM ZRUŠTE SVOU REZERVACI. DĚKUJEME.
Pokud upřednostňujete osobní setkání, budeme se Vám věnovat



ve čtvrtek 8.4. od 14 do 18 hodin
v pátek 9.4. od 14 do 17 hodin

Této možnosti využijte, pokud potřebujete konzultaci s učiteli, se členy školního poradenského
pracoviště, s vedením školy nebo potřebujete poradit s vyplněním žádosti. Půjde pouze o
administrativní záležitost, vše bude trvat jen několik minut, pokud nebudeme řešit složitější záležitosti.
Aby vše proběhlo dle hygienických předpisů a individuálně, využijte rezervační systém na stránkách
https://zapiszscb.c-budejovice.cz/ . Žádáme o dodržování vymezeného času.

POŽADOVANÉ DOKUMENTY
Žádáte o přijetí k základnímu vzdělávání






Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – podepsaná zákonnými zástupci
Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) – součást Žádosti – podepsaná, s vypsáním
školy, na kterou je Žádost podávána
Obrázek, na kterém nakreslí dítě samo sebe
Kopie rodného listu dítěte
Kopie občanského průkazu jednoho zákonného zástupce – obě strany

Žádáte o odklad povinné školní docházky






Žádost o odklad povinné školní docházky – podepsaná zákonnými zástupci
Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) – součást Žádosti – podepsaná, s vypsáním
školy, na kterou Žádost podává
Kopie občanského průkazu jednoho zákonného zástupce – obě strany
Originál zprávy z Pedagogicko-psychologické poradny – možno dodat později, nejlépe do
30.4.2021. V případě termínu vyšetření později nám toto oznamte.
Originál doporučení dětského lékaře – možno dodat později, nejlépe do 30.4.2021

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky volte raději osobní způsob
předání Žádosti.
Kopie dokladů- rodného listu a občanského průkazu - budou po ověření správnosti údajů skartovány.
V případě osobního předání Žádosti můžete poslední dva dokumenty přinést v originálu, po ověření
Vám budou ihned vráceny.

Nemůžete-li z vážných důvodů (např. karanténa, izolace) doručit Žádost o přijetí k základnímu
vzdělávání nebo Žádost o odklad doručit ve stanovené dny do školy, můžete tak učinit později, po
telefonické domluvě na tel 720 588 638.

AKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY A JEJICH RODIČE
Uvědomujeme si důležitost osobního setkání budoucích prvňáčků se školou u zápisu. Současná
epidemiologická situace nám toto setkání neumožňuje. Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
uspořádáme za příznivé epidemiologické situace pozápisovou akci, kde se seznámí se školou, s jejími
učiteli a budou oficiálně přijati mezi žáky školy. Termín této akce bude pravděpodobně v červnu a
všichni budoucí školáci obdrží pozvánku.

Těšíme se na Vás a Vaše děti a na budoucí spolupráci.

