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Pátek 3. dubna 2020 od 13,00 do 17,00 hodin (učebna č. 7 v přízemí budovy) 

Zákonný zástupce vezme s sebou: 

• svůj občanský průkaz 

• rodný list dítěte 
• žádost o přijetí dítěte (je možné vyplnit až u zápisu a nejpozději odevzdat do 30. 4. 2020) 

• žádost o odklad školní docházky (v případě zájmu a splnění podmínek uvedených v žádosti) 

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd (pro školní rok 2020/2021) 

Maximální počet přijímaných žáků je stanoven na 46, v případě jedné třídy na 23. Dvě třídy budou 

otevřeny, pokud počet přijatých žáků bude 30 a vyšší. Pořadí přijímaných žáků je stanoveno  

dle následujících kritérií: 

1. Žák má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy (viz obecně závazná vyhláška města č. 4/2016)  

2. Sourozenec zapisovaného dítěte je žákem naší školy 
3. Ostatní zájemci z jiných spádových oblastí a mimokrumlovští žáci 

4. Losování 
Pokud u některého z výše uvedeného kritéria dojde k překročení kapacity stanoveného limitu žáků  

(pro jednu nebo dvě třídy), bude u tohoto kritéria ze všech dětí, které zde byly zařazené, provedeno 

losování. Losování proběhne za přítomnosti člena školské rady (zástupce Města Český Krumlov)  

a vedení školy. 

PRŮBĚH ZÁPISU: 

 formální část 

o předání žádostí a další dokumentace na č. 7 v přízemí budovy 

o odpovědný pracovník školy předá zákonnému zástupci informace související s nástupem 

dítěte do školy 

o rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte bude zveřejněné do 30 dní od zápisu na webu 

školy https://www.zstgm-ck.cz/o-skole v sekci úřední deska a na hlavních dveřích 

budovy 

 motivační část (nepovinná) - orientační posouzení školní připravenosti dítěte 

o rozhovor 

o poznávání barev a tvarů hravou formou 

o recitace básničky nebo zpěv písničky 

o další činnosti zaměřené na znalosti a dovednosti 

 

 

https://www.zstgm-ck.cz/wp-content/uploads/2017/11/Učitele/Haláček/Zadost-o-prijeti-zaka.pdf
https://www.zstgm-ck.cz/wp-content/uploads/2017/11/U%C4%8Ditele/Hal%C3%A1%C4%8Dek/Zadost_o_odklad.pdf
https://www.zstgm-ck.cz/wp-content/uploads/2017/11/Učitele/Haláček/vyhlaska_4_2016.pdf
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: 

 Časové pořadí u zápisu NENÍ rozhodujícím faktorem pro přijetí 

 Děti, kterým byl v loňském školním roce udělen odklad školní docházky, se nestávají 

automaticky žáky školy, tyto děti jsou povinné se znovu dostavit k zápisu a platí pro ně stejná 

kritéria jako pro ostatní 

 V případě zájmu o odklad školní docházky je třeba žádost doložit doporučením školského 

poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa,  

příp. soudním rozhodnutím 

 

SOUVISEJÍCÍ AKCE: 

• Den otevřených dveří - úterý  20. 2. 2020 od 16,00 do 18,00 hod. 

• Zvykáme si na školu 

o čt 14. 5. 2020 od 16,00 do 17,15 hod. 
o čt 28. 5. 2020 od 16,00 do 17,15 hod. 

Obě sezení jsou určena již pro přijaté budoucí prvňáčky, aby si mohli vyzkoušet, jaké to je ve škole.  
K dispozici bude pro rodiče i dětský psycholog.  


