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Středa 1. – pátek 10. dubna 2020 do 17,00 hodin  

Formální část: 

1. Zákonný zástupce dítěte, které by mělo nastoupit od 1. 9. 2020 do první třídy, musí doručit  
od 1. 4. do 10. 4. 2020 nejpozději do 17,00 hod. níže uvedenou dokumentaci (v ojedinělých 

případech je možné dokumentaci dodat do 30. 4. 2020) 

 
Požadovaná dokumentace: 

a. Vyplněná žádost o přijetí dítěte 
b. GDPR – podepsaná informace o zpracování osobních údajů 

c. Žádost o odklad (v případě, že se tak rozhodne zákonný zástupce)* 

Pokud zákonný zástupce nemůže výše uvedenou dokumentaci vytisknout, může použít univerzální 

formuláře, které dostal nebo dostane od Městského úřadu v Českém Krumlově poštou.  

Jestliže žadatel nemá trvalé bydliště na území Českého Krumlova a nemůže si formuláře z našich 
webových stránek vytisknout, může si je vyzvednout v naší škole, příp. kontaktovat ředitele školy. 

 

2. Možné způsoby předání vyplněné požadované dokumentace  

a. Doporučeným dopisem  

b. Osobně - vhozením obálky do poštovní schránky 

c. Datovou schránkou  

d. E-mailem s elektronickým podpisem  

 

3. Potvrzení o přijetí požadované dokumentace školou a předání registračního čísla 

a. Škola bezodkladně potvrdí zákonnému zástupci převzetí požadovaných formulářů  

na uvedený e-mail popř. mobil zákonného zástupce 

b. Zákonný zástupce s tímto potvrzením zároveň obdrží registrační číslo,  

pod kterým bude dítě v průběhu přijímacího procesu vedeno, a pod kterým bude  

i zveřejněn výsledek tohoto řízení 

 

4. Zveřejnění výsledků proběhne nejpozději do 10. 5. 2020 na webových stránkách školy  

a zároveň budou výsledky vylepeny na hlavních vstupních dveřích 

Kontakt: 

Mgr. Josef Haláček  

ZŠ T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 

T. G. Masaryka 213, 381 01 Český Krumlov 
E-mail: halacek@zstgm-ck.cz 

Tel.: +420 380 714 205, +420 773 781 795 
ID datové schránky: 3bgsvnv 

www.zstgm-ck.cz 

 

 

https://www.zstgm-ck.cz/wp-content/uploads/2017/11/U%C4%8Ditele/Hal%C3%A1%C4%8Dek/Zadost-o-prijeti-zaka.pdf
https://www.zstgm-ck.cz/wp-content/uploads/2017/11/Učitele/Haláček/GDPR/GDPR_prij.-rizeni_1.4.20.pdf
https://www.zstgm-ck.cz/wp-content/uploads/2017/11/U%C4%8Ditele/Hal%C3%A1%C4%8Dek/Zadost_o_odklad.pdf


 

Základní škola T. G. Masaryka Český Krumlov, 
T. G. Masaryka 213 

 

                                         

 
 

 
Základní škola T. G. Masaryka 
Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 
381 01 Český Krumlov 

tel.: +420/ 380 711 370 
e-mail:info@zstgm-ck.cz 

www.zstgm-ck.cz 

Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov 
č. ú.: 199750625/0300 

ONLINE POKLADNA: č. ú.: 274176214/0300 
IČO: 0058 3693 

 

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. 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: 

 Podání žádosti vzhledem k času 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 (pokud zákonný zástupce nemá obě nebo jednu z příloh, 

kontaktujte, prosím, ředitele) 

ZVYKÁME SI NA ŠKOLU  
 

Tyto akce částečně nahrazují motivační část zápisu a velmi rodičům přijatých dětí doporučujeme,  

aby se jich zúčastnili. Děti tak budou mít šanci poznat nové učitele a prostředí školy.  

 (Termíny budou zřejmě posunuty, pokud se tak stane, budou o tom informováni všichni rodiče 
přijatých dětí) 

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.  
 
* Pokud si není zákonný zástupce jistý, zda je jeho dítě zralé (tedy připravené nastoupit do ZŠ), může se seznámit s Desaterem 
pro rodiče dětí předškolního věku a posoudit stav sám. Velice objektivní informaci vzhledem k posouzení školní zralosti může rodič 
získat od učitelek MŠ, kterou dítě navštěvuje. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí 
všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit, a že má čas ještě vše dohnat v průběhu čtyř měsíců,  
než nastoupí do školy. 

 

https://www.zstgm-ck.cz/wp-content/uploads/2017/11/Učitele/Haláček/vyhlaska_4_2016.pdf

