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Mimořádné termíny zápisu do 1. ročníku  

základní školy  

Pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou 
ochranu“, se uskuteční dodatečný zápis do Základní školy dne 24. 6. 2022 od 13:00 do 15:00 hodin. 

Zákonný zástupce dítěte cizince by měl žádat o přijetí přednostně ve spádové škole podle místa 
pobytu v ČR. 

Obecně závazná vyhláška 2016/04 - ze dne 15. 12. 2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška č. 1/2015 o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově 

Позачергові дати зарахування до 1-го класу 

початкової школи  

  

Для дітей з України, хто прийшов до ЧР після 24. 2. 2022 і у них є віза „Терпіння“ або 
„Тимчасовий захист“, відбудеться додатковий набір до початкової школи  24. 6. 2022 від 13:00 
до 15:00 години. 

Законний представник дитини іноземця повинен подати заявку про зарахування, в школу 
відповідно до місця проживання в ЧР. 

Potřebné doklady 
• žádost o přijetí (viz níže, možno vyplnit na místě) 

• žádost o odklad školní docházky (vč. doporučení příslušného poradenského 
zařízení a doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa, viz níže) 

Kritéria pro přijímání 
Maximální počet přijímaných žáků je stanoven na 6, v případě jedné třídy na 3. 
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. Losování 
Pokud u kritéria č. 1 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 
zřizovatele) a vedení školy. 

https://data.ois.cz/files/7236-ozv-2016-v-04-skolske-obvody-spadovych-zakladnich-skol.pdf
https://data.ois.cz/files/7236-ozv-2016-v-04-skolske-obvody-spadovych-zakladnich-skol.pdf
https://www.zstgm-ck.cz/wp-content/uploads/2017/11/U%C4%8Ditele/Hal%C3%A1%C4%8Dek/vyhlaska_4_2016.pdf
https://www.zstgm-ck.cz/wp-content/uploads/2017/11/U%C4%8Ditele/Hal%C3%A1%C4%8Dek/vyhlaska_4_2016.pdf
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Doplňující informace 
• organizace školy – audio (21:09 min.) 

(co se ve škole učí, pomůcky, jídelna, družina, kroužky, co by dítě před 
vstupem do školy mělo umět, doporučení speciálního pedagoga, organizace 
atd.) 

• Zvykáme si na školu – ve čtvrtek 19. května a 2. června 2022 vždy od 16:00 do 17:00 
hodin proběhnou přípravná setkání budoucích prvňáčků s jejich třídními učiteli. Pro 
rodiče bude 
k dispozici speciální pedagog a ředitel školy. 

Výsledky přijímacího řízení 
• Podání žádosti a pořadí uchazečů vzhledem k času v den 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. 

• Zveřejnění výsledků proběhne nejpozději do 23. 7. 2022 na webových 
stránkách školy a zároveň 
v tištěné verzi na hlavních dveřích budovy pod přiděleným registračním 
číslem. 

Formuláře ke stažení 
• Žádost o přijetí 
• Žádost o odklad školní docházky 

• Desatero prvňáčka 

• Informace k posouzení školní připravenosti dítěte 

Omluvení nepřítomnosti, konzultace, kontakt    
Nemůžete-li se ze zdravotních nebo jiných důvodů dostavit, oznamte svou neúčast 
na e-mail: halacek@zstgm-ck.cz nebo tel.: 773 781 795.  
  

Pro natěšené dětičky 
• ONLINE cvičeníčko 

Po kliknutí na link výše zvolte vlevo Sign in with Google (pokud jste uživatelem 
Gmailu) anebo vpravo uveďte jakýkoliv jiný platný e-mail s libovolným heslem 
a zvolte možnost Sign In as a Student. Tato část je pro zábavu a měla by děti naladit 
na vstup do školy.  
 

https://www.dropbox.com/s/lprepw1iggljmda/DOD_kompletni_audio.m4a?dl=0
https://www.zstgm-ck.cz/wp-content/uploads/2022/Halacek/Dokumenty/UK_zadost-o-prijeti.pdf
https://www.zstgm-ck.cz/wp-content/uploads/2022/Halacek/Dokumenty/UK_zadost-o-prijeti.pdf
https://www.zstgm-ck.cz/wp-content/uploads/2022/Halacek/Dokumenty/UK_zadost-o-prijeti.pdf
https://www.zstgm-ck.cz/wp-content/uploads/2022/Halacek/Dokumenty/Zadost-o-odklad-skolni-dochazky.pdf
https://www.zstgm-ck.cz/wp-content/uploads/2021/Halacek/Zapis/Desatero-pro-rodice.pdf
https://www.zstgm-ck.cz/wp-content/uploads/2021/Halacek/Zapis/Posouzeni-pripravenosti.pdf
https://app.wizer.me/learn/8RZCX6

