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České Budějovice dne 1.3.2021
Č.j. 86/2021/ED
Stanovení místa a doby zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání a kritérií pro
přijímání žáků k povinné školní docházce pro případ překročení povoleného počtu
žáků
V souladu s § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji místo a dobu zápisu
do prvního ročníku základního vzdělávání takto:

čtvrtek 8. dubna 2021 od 14,00 do 18,00 hodin
pátek 9. dubna 2021 od 14,00 do 17,00 hodin
vždy v budově ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice 370 05.
Vzhledem k epidemiologické situaci je možné, že zápis proběhne pouze administrativně, bez
účasti dětí ve škole. Sledujte webové stránky školy nebo vyhlášení zápisu na budově školy.
Zápis do 1. ročníku povinného základního vzdělávání se týká dětí dle § 36 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, které dovrší do 31. 8. 2021 šesti let (i pokud budou žádat odklad povinné
školní docházky o jeden rok) a dětí, kterým byl v roce 2020 povolen odklad školní docházky o
jeden rok.
V případě podání žádosti o odklad školní docházky předloží zákonný zástupce doporučení
školského poradenského zařízení a doporučení dětského lékaře.
Děti budou do 1.ročníku přijímány na základě žádosti podané zákonným zástupcem do
předpokládané kapacity 46, v tomto pořadí:
1. děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy (Obecně závazná vyhláška
č.3/2015 v aktuálním znění),
2. děti, jejichž sourozenec již školu navštěvuje nebo děti navštěvující Duhovou mateřskou
školu,
3. ostatní děti do naplnění kapacity.
V případě vyšší poptávky rozhodne los.
K zápisu vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.
Pokud se zákonní zástupci nebudou moci zúčastnit zápisu ve výše uvedené dny, sjednají si
s ředitelkou školy individuální náhradní termín zápisu na telefonu 720 588 638.
Mgr. Bc. Dagmar Koubová
ředitelka školy

