
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 

Štítného 57/3, 370 01  České Budějovice 

Telefon: 602 635 722 E-mail: specskoly.cb@cmail.cz Web: www.stitnehocb.cz  IČO: 60075856 

Informace k organizaci a průběhu zápisu do základní školy 

pro školní rok 2021/2022 

Informace o základní škole 

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 je příspěvková 

organizace zřízená Jihočeským krajem.  

Organizace poskytuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie 

učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit 

přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, 

vytvořené hodnoty a životní prostředí. Základní vzdělávání je poskytováno ve třídách pro žáky s 

mentálním postižením, ve třídách pro žáky s autismem a ve třídách pro žáky se závažnými 

vývojovými poruchami učení a chování. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu základního 

vzdělávání získá žák stupeň základního vzdělání. 

Žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s 

autismem poskytuje organizace vzdělávání v základní škole speciální. Ukončením vzdělávacího 

programu v základní škole speciální získá žák základy vzdělání. 

Při základní škole speciální je zřízena třída přípravného stupně základní školy speciální. Třída 

přípravného stupně základní školy speciální poskytuje přípravu na vzdělávání v základní škole 

speciální dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více 

vadami nebo s autismem. O zařazení dítěte do třídy přípravného stupně základní školy speciální 

rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského 

poradenského zařízení. Do třídy přípravného stupně základní školy speciální lze zařadit dítě od 

školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky, a to i v průběhu 

školního roku. Žádost o zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální je možné 

podávat průběžně až do 30. 6. 2021. 

Přijetí dítěte do základní školy, základní školy speciální i přípravného stupně základní školy speciální je 

možné pouze na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení (speciálně 

pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny). 

Ve školním roce 2021/2022 nebude zřízena přípravná třída základní školy. 

Předškolní vzdělávání dětí se zdravotním postižením je možné na základě doporučení školského 

poradenského zařízení realizovat v naší mateřské škole, která poskytuje vzdělávání ve třídách pro děti 

s mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami, autismem a závažnými vadami řeči. 
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1. Organizace zápisu 

1.1 Termín zápisu 

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době 

od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

Pro rok 2021 byl stanoven termín zápisu na středu 28. dubna 2021 od 8:00 do 15:30 hodin. 

1.2 Místo zápisu:  

Zápis se koná ve školní budově Štítného 57/3, 370 01 České Budějovice. 

1.3 Potřebné dokumenty: 

Sebou k zápisu do první třídy si vezměte: rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; 
doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.); rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud 
bylo v minulém roce vydáno; doporučení školského poradenského zařízení. Tyto dokumenty budou 
sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem. 

1.4 Plnění povinnosti školní docházky 

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku 

nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při 

zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok. 

1.5 Předčasný nástup k plnění školní docházky 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být 

přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně 

i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného 

v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření 

školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 

doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží 

zákonný zástupce. 

1.6 Odklad školní docházky 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky 

o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní 

docházky o jeden  školní rok na základě: 

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní 

docházce  a 

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a 

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

2. Počet žáků, které je možné přijmout 

Počet nově přijatých žáků není stanoven.  

3. Kritéria pro přijímání žáků 

Přednostně budou přijímáni žáci dle následujících kritérií: 
- sourozenec ve škole v době zápisu 
- losování 
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4. Popis formální části zápisu 

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní 
docházky. Žádost je možné podat buď písemně, nebo ústně. 
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými 

jsou: 

- jméno a příjmení žadatele (dítěte), 
- datum narození, 
- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu 

žáka), 
- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu), 
- jméno, příjmení a datum narození zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby, 
- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. 

Doplňující informace: 

- telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu, 
- údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte, 
- údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít 

vliv na průběh vzdělávání. 
 
Vyplněnou Žádost o přijetí a Zápisní list je možné vyplnit předem a doručit do školy následujícím 
způsobem: 

1. do datové schránky školy – identifikátor datové schránky: 
hvagydk 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: 
specskoly.cb@cmail.cz  

3. poštou na adresu: 
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 
Štítného 57/3 
370 01  České Budějovice 

4. osobním podáním 
v kanceláři školy na výše uvedené adrese po předchozím domluvení termínu (e-mailem 
nebo na telefonu 602 635 722), aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v 
prostorách školy 

 
Žádost o zápis lze doručit i před termínem zápisu, v době od 1. do 28. dubna 2021.  

 

5. Popis případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje 

Motivační pohovor a procházka po škole: motivační pohovor se neuskuteční, zápis proběhne bez 

přítomnosti dětí ve škole. 
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