Zápisy dětí do 1. tříd základních škol zřizovaných městem Soběslav
pro školní rok 2021/2022, povinná školní docházka
Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a
onemocněním COVID-19 proběhnou zápisy k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy, ale
bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápisy pro školní rok 2021/2022 se v letošním roce uskuteční pouze
elektronicky v období 1. 4. – 30. 4. 2020.
Legislativa obecně
Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Podle školského zákona je školní docházka povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce
školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (§ 36 odst. 1 školského zákona).
Povinná školní docházka - zápisy do 1. tříd základních škol
Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu
Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka
vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po
dobu delší než 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (§ 36 odst. 2 školského zákona).
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého
roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce
června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce,
je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte
narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do
konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti
přiloží zákonný zástupce (§ 36 odst. 3 školského zákona).
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30.
dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (§ 36 odst. 4 školského zákona).
K žádosti zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální nebo papírové podobě.
Zákonný zástupce je tedy povinen přihlásit k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022
dítě, které dosáhne k datu 31. 8. 2021 šestého roku věku. Výjimečně je možno přihlásit i mladší dítě. Zápis
se týká také dětí, kterým byl povolen odklad.
Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte
v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden
školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle
do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu
povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte
o možných způsobech jejího plnění (§ 37 odst. 1 a odst. 4 školského zákona).

Předpoklady pro zahájení základního vzdělávání
Rodičům, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a chtěli by se seznámit s přehledem základních
předpokládaných dovedností dítěte před jeho vstupem do základní školy, je určen doporučující materiál
MŠMT Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (www.msmt.cz)
Legislativa k přijímacímu řízení
Přijetí k základnímu vzdělávání se řídí v obecné rovině zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. V případě
odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje příslušný
krajský úřad, tedy Krajský úřad Jihočeského kraje.
Organizace zápisu
Vzhledem k mimořádným opatřením bude v letošním roce organizace zápisu nastavená tak, aby umožňovala
distanční průběh a zároveň vycházela vstříc individuálním podmínkám jednotlivých rodin.
Zápisy do základních škol zřizovaných městem Soběslav budou probíhat v průběhu celého měsíce dubna.
Pro případné dotazy k zápisům můžete kontaktovat ředitele škol, bližší informace jsou též k dispozici na
webových stránkách základních škol.
Kontakty:
Základní škola Soběslav, Komenského 20
ředitel školy: Mgr. Jan Holas
www.zssobeslav.cz, tel.: 381 200 986
Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50
ředitel školy: Mgr. Vlastimil Říha
www.zs-ebeso.cz, tel: 381 524 015

Vymezení školských obvodů spádových základních škol v Soběslavi
V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 školského zákona plní žák povinnou školní docházku v základní škole
zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (dále
jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Ředitel spádové
školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky
umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve
školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském
rejstříku.
Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu (např. jiná škola zřízená obcí, škola soukromá, církevní),
oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Město Soběslav stanoví spádovost svých zřizovaných základních škol Obecně závaznou vyhláškou města
Soběslavi (OZV) č. 4/2005, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Základní škola Soběslav, Komenského 20
- ulice: Bechyňská, Blatská, Česká, Dolní Příkopy, Družstevní, Dr. Studničky, Horní Příkopy, Jirsíkova,
Jungmannova, K Čerazi, Komenského, Kostelní, Krátká, Lesní, Lustigova, Luční, Lužnická, Mlýnská, Mokerské

Strouhy, Mrázkova, Na Cihelně, Na Jezárkách, Na Petříně, Na Pilátě, Na Propadlišti, Na Svépomoci, Nad
Hvížďalkou, Okružní, Palackého, Polní, sídliště Míru, sídliště Svákov, Slovenská, Slunečná, Svákovská, Školní
náměstí, U Hřbitova, U Jatek, U Svákova, U Vodičků, V Lukách, V Paloucích, Wilsonova
- část města Soběslav: Nedvědice
- obce: Vesce, Hlavatce
Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50
- ulice: Bezděkova, Bočná, Dolní nábřeží, Havlíčkovo nábřeží, Husova, Chvalovského nábřeží, Jeronýmova,
Jiráskova, K Libouši, K Sedlečku, Kadlecova, Květnová, Na Dráchovském kopci, náměstí Republiky, Na
Brousku, Na Douskách, Na Ohradě, Na Pískách, Na Pršíně, Na Skále, Na Solinách, Na Švadlačkách, Na
Veselském Kopci, Na Vyhlídce, nábřeží Otakara Ostrčila, Nerudova, Nová, Obchodní, Petra Bezruče, Petra
Voka, Pod Zadražilkou, Protifašistických bojovníků, Rašínova, Riegrova, třída Dr. Edvarda Beneše, Tyršova, U
Čejnova, U Letiště, U Nového rybníka, U Nádraží, U Vápenky, V Tobolkách, Vrchlického, Za Jitonou, Za
Letištěm, Zahradní, Zátkova, Žižkova, 28. října
- část města Soběslav: Chlebov
- obce: Borkovice, Dírná, Dráchov, Klenovice, Komárov, Košice, Mezná, Myslkovice, Přehořov, Roudná, Řípec,
Sedlečko u Soběslavě, Skalice, Třebějice, Vlastiboř, Zvěrotice

Irena Klečatská, Městský úřad Soběslav

