
 
 
 
 
 

V Českých Budějovicích dne 23. března 2021 
 
 
Ředitel Centra BAZALKA – Základní školy speciální a Mateřské školy speciální, o.p.s., vyhlašuje podle  
§ 46 odst. 1 a v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 
 

Zápis do ZŠ speciální  
pro školní rok 2021/2022 

 
Centrum Bazalka – ZŠ speciální a MŠ speciální, o.p.s. poskytuje vzdělávání žákům se středně těžkým a těžkým 
mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem. Ukončením vzdělávacího programu  
v základní škole speciální získá žák základy vzdělání. 
 
Organizace zápisu 
 

Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vydalo MŠMT metodické doporučení pro organizaci zápisů.  
V souvislosti s protiepidemickými opatřeními je zápis připraven na distanční formu.  
Zápis tak proběhne bez přítomnosti dětí ve škole. 
 
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději  
do 31. 8. 2021 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok. 
 
Žádosti bude škola přijímat v průběhu celého měsíce dubna. V tomto termínu zákonný zástupce dítěte požádá  
o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a doloží požadované dokumenty (rodný list dítěte, občanský průkaz, 
písemné doporučení školského poradenského zařízení, případné rozhodnutí o odkladu školní docházky.  
O přijetí dítěte bude rozhodnuto ve správním řízení do 30 dnů.  
 
Žádáme vás o dodržení následujícího postupu: 
 
Žádost o přijetí  
 
− nutno vyplnit na www.centrumbazalka.cz v sekci vzdělávání 
− žádost vytisknout a podepsat oběma zákonnými zástupci nebo elektronickým podpisem, 
− podepsanou žádost a prostou kopii rodného listu dítěte předat škole nejdéle do 30. 4. 2021 jedním z těchto 

způsobů: 
- naskenovat a poslat prostřednictvím datové schránky (uz2sscu), 
- naskenovat a poslat e-mailem s elektronickým podpisem na adresu skola@centrumbazalka.cz,  
- poslat poštou na adresu školy, viz hlavička tohoto dokumentu,  
- předat osobně ve vestibulu školy dne 26. 4. 2021 v době od 9:00 do 13:00 hodin nebo 27. 4. 2021 v době  
   od 13.00 do 17.00 hodin 

       - předat osobně ve vestibulu školy po dohodě s ředitelem školy.      
− v případě, že nemůžete využít elektronické cesty, přihlášku vám při návštěvě školy (vestibul) vyplníme, 

vytiskneme a zhotovíme kopii rodného listu; žádost můžete podepsat na místě (oba zákonní zástupci) nebo si ji 
odnést a vrátit škole poštou, nebo po dohodě s ředitelem školy ve vestibulu školy do 30. 4. 2021; celá tato akce 
bude provedena ve vestibulu školy a je nutné si v souvislosti s protiepidemickými opatřeními chránit ústa a nos 
respirátorem.  



 
Dítě můžete přihlásit i do více ZŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně a odevzdat žádost v papírové 
podobě. 
 
Žádost o odklad školní docházky 
 
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. 
Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok 
 
− postupuje se stejně jako u žádosti o přijetí 
− nutno však přiložit doporučující vyjádření státního školského poradenského zařízení a vyjádření pediatra  

nebo klinického psychologa; bez těchto dokumentů nelze žádosti vyhovět.  
 

Činnost školského poradenského zařízení není v souvislosti s protiepidemickými opatřeními přerušena. 
 
Počet žáků, které je možné přijmout  
 
8 
 
Kritéria pro přijímání žáků  
 
Přijímaní žáci musí splnit následující kritéria: 
 

1. Dosažení věku šesti let k 31. 8. 2021. 
2. Písemné doporučení školského poradenského zařízení o zařazení žáka do základní školy speciální. 
3. Žáci, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy. 
4. Žáci do naplnění kapacity školy. 

 
V případě, že bude překročena kapacita školy 36 žáků, bude provedeno losování. Losování provede člen školské rady 
za přítomnosti vedení školy. Losovat se budou čísla, která budou přidělena žákům u zápisu.  
 
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí  
 
− rozhodnutí, kterým se vyhovuje/nevyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, bude oznámeno zveřejněním 

seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, 
− seznam bude zveřejněn na webových stránkách školy www.centrumbazalka.cz v sekci vzdělávání a na dveřích  

u vstupu do školy,   
− rozhodnutí v písemné podobě bude zasláno na adresy dohodnuté a uvedené v Žádosti o přijetí k základnímu 

vzdělávání.  
 
 
 

V případě nejasností a dotazů je možné kontaktovat ředitele školy Mgr. Milana Abrmana: 
e-mail -  skola@centrumbazalka.cz nebo mobil - 602 600 242. 

 
Mgr. Milan Abrman 
ředitel školy 

 
 

  

 


