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Zápis 
do 1. ročníku základního vzdělávání 

pro školní rok 2023/2024 

 

 
Tento zápis se netýká ukrajinských dětí, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s 

válkou na Ukrajině. Pro ně je vypsán zvláštní termín zápisu na dny 1. a 2. 6. 2023. 

 

 

 

1. Termín a místo zápisu - příjem žádostí 

 
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne ve dnech:  

 

čtvrtek 13. 4. 2023 14:00 - 18:00 hodin, 

pátek 14. 4. 2023 14:00 - 17:00 hodin. 

 

 

2. Věk dítěte 
K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které dosáhne věku 6 let do 31. 8. 2023, 

případně s dítětem starším, kterému byl odložen počátek povinné školní docházky. 

 

 

3. Potřebné doklady 
Rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce 

dítěte, platný doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných 

zástupců). 

 

 

4. Kritéria přijetí 
Pro školní rok 2023/2024 bude přijato max. 50 dětí podle následujících kritérií: 

 

- Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu ZŠ, v případě vyššího 

počtu žádostí o přijatých rozhodne los. 

- V případě nižšího počtu žádostí dětí ze školského obvodu budou dále přijaty děti s trvalým 

bydlištěm mimo školský obvod ZŠ Nová 5 a to dle následujících kritérií: 

 

a) starší sourozenec je žákem ZŠ Nová 5 

b) menší vzdálenost trvalého pobytu přijímaného dítěte od školy  
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6. Elektronický zápis - postup 
V letošním roce bude opět využit elektronický systém podpory zápisu: 

 

- Zákonní zástupci žáka si žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo 

o odklad docházky vyplní v době od 13. 3. 2023 na internetové adrese:  

 

http://zapiszscb.c-budejovice.cz  

 

- Vyplněnou žádost si vytisknou a přinesou spolu s ostatními doklady k zápisu 

do školy. 

 

 

Další možnosti vyplnění a vytisknutí žádosti: 

 

- Kancelář odboru školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice, nám. 

P. Otakara II. č. 1/1, 3. patro - v období 13. 3. - 9. 4. 2023  

v úředních dnech Po a St 9 - 11 a 13 - 15 hod. 

 

- V době zápisu na ZŠ Nová 5, 13. a 14. 4. 2023. 

 

 

Poznámka: 

 

Prosíme rodiče, aby využili možnost zarezervovat si termín a hodinu zápisu 

na výše uvedeném webu. 

 

 

 

 

 

České Budějovice 15. 3. 2023 

 

 

 

 

 


