
Výsledky zápisu                   

Elektronický systém po zaevidování žádosti na příslušné základní škole vytvoří 

seznam žadatelů tak, že nejdříve abecedně seřadí děti ze spádového obvodu a 

poté děti z jiného obvodu. 

Po zaevidování všech Žádostí ředitelka školy rozhoduje o přijetí do 

předpokládaného počtu žáků v budoucích prvních třídách.  Zákonný zástupce 

dítěte bude  o přijetí obeznámen mailem nebo telefonicky, podle toho, jaké 

spojení uvedl v Žádosti. Zákonný zástupce obratem potvrdí ředitelce školy, zda 

do školy nastoupí nebo zda je přijat na jiné škole. Obdobně budou postupovat i 

ostatní školy. Pokud se zákonný zástupce rozhodne využít přijetí na jiné 

základní škole, požádá ředitele školy, kam dítě nenastoupí o zpětvzetí Žádosti 

– vygeneruje program. Tím bude uvolněno místo. 

 

Důležité! 

V průběhu 2-3 týdnů se pořadí v seznamech mění, v závislosti na počtu 

zastavovaných řízení. Tzn. v 1.týdnu může být Žádost mezi nepřijatými a ve 

2.týdnu se může přehoupnout již mezi přijaté.  

 

Způsob zveřejnění výsledků: 

Po ukončení přijímacího řízení bude seznam přijatých uchazečů (pod příslušným 

identifikátorem žádosti dítěte) zveřejněn na vstupních dveřích Základní školy a 

Mateřské školy, E. Destinové 46, České Budějovice a na webových stránkách 

školy po dobu 15 dnů. 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání se nezasílá, pokud zákonný 

zástupce o vydání rozhodnutí nepožádá sám. 

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno na doručovací adresu 

uvedenou v žádosti (doporučeně s dodejkou). Před vydáním rozhodnutí může 

zákonný zástupce nahlédnout do spisu, a to v úterý 27. 4. 2021 v době od 8 do 

hodin a od 14 do 16 hodin. 



Zákonnému zástupci, který zastaví probíhající správní řízení o přijetí 

k základnímu vzdělávání (např. tím, že přijme přijetí na jiné škole a zašle Žádost 

o zpětvzetí), bude usnesení o zastavení správního řízení v dané věci (přijetí 

k základnímu vzdělávání) zasláno na e-mailovou adresu, uvedenou v Žádosti. 

 

Správní řízení ve věci přijetí k základnímu vzdělávání nebo ve věci odložení 

povinné školní docházky o jeden rok bude ukončeno nejpozději 10.5.2021. 

 


