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Informace o zápisu do 1. třídy ZŠ  

pro školní rok 2023/2024 
 

Přijímací řízení – zápis – dětí do první třídy základní školy bude i v letošním školním 

roce elektronické. 
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je možné získat třemi způsoby v období 

vydávání žádostí 13. 3. - 12. 4. 2023: 

A. Elektronické vyplnění a vytištění žádosti 
Na internetové adrese: http://zapiszscb.c-budejovice.cz 

nebo 

B. Vyzvednutí a vyplnění v základní škole 
Na každé ZŠ pouze ve dnech zápisu dne 13. a 14. dubna 2023, popřípadě dle předběžné 

dohody i dříve v období vydávání žádostí 

nebo 

C. Informace na OŠT 
v případě dotazů k vyplnění formuláře se může zákonný zástupce - rodič, obrátit v úřed-

ních dnech pondělí a středa od 9 -11 hod. a 13-15 hod. na odbor školství a tělovýchovy 

paní Lucii Lavičkovou tel: 386 801 508 

Informace a odkaz na tento web i ze stránek ZŠ: http://www.zstgmasarykacb.cz/ 

Podrobné informace na: https://zapiszscb.c-budejovice.cz/jak-zapis-probiha 

Příjem žádostí na ZŠ 13. 4. 2023 - 14. 4. 2023 vždy od 14,00 do 17,00 hodin 

K žádosti o přijetí je nutné přiložit rodný list dítěte a OP zákonného zástupce,  

popřípadě doklad o trvalém bydlišti dítěte (není-li totožné s bydlištěm zákonného zástupce) 

V případě nepříznivé epidemiologické situace bude možné přihlášku  doručit  

následujícími způsoby: 

o do datové schránky školy (qmfmifr), 

o e-mailem pouze s uznávaným elektronickým podpisem – zstgmcb@volny.cz , 

o poštou, 

o osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné orga-

nizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách 

školy. 

 

 

Mgr. Zdeněk Špaček 

ředitel školy 
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Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd pro školní rok 2023-2024 

 
Ředitel školy stanovuje dle § 165 odst. 1 písm. a) zákona 561/2004 Sb. v platném znění počet žáků přijí-

maných do 1. třídy na 24. Otevřena bude jedna 1. třída 

 

Přijímaní žáci musí splnit následující kritéria: 

1. Dosažení věku šesti let k 31. 8. 2023. 

2. Místo trvalého pobytu ve spádové oblasti školy (viz. Obecně závazná vyhláška statutárního měs-

ta). 

3. Žáci, kteří nesplňují výše uvedené kritérium č. 2, budou v případě volných míst přijímáni do počtu 

24 podle následujících kritérií: 

a) Přednostně budou přijímány děti, které mají a budou mít k 1. 9. 2023 v ZŠ sourozence. 

b) Dále budou děti přijímány podle vzdálenosti trvalého pobytu dítěte od ZŠ a MŠ T. G. Masary-

ka, České Budějovice.  

 

Děti, které obdržely rozhodnutí o odkladu školní docházky pro školní rok 2023/2024, podléhají také výše 

uvedeným kritériím. 

 

Časové pořadí u zápisu není rozhodující!!! 

 

Pozn. 

Místo trvalého pobytu bude ověřováno. U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu 

nad 90 dní nebo povolení k dlouhodobému pobytu.  

 

 

 

Mgr. Zdeněk Špaček 

ředitel školy 

 


