
Vážení rodiče žáků 5. třídy!

Vzhledem k tomu, že nemohu předem odhadnout, jestli budou moci být třídní schůzky v prezenční podobě, rád 
bych Vás informoval o tom, jak máte postupovat v případě žádos  o přije  na víceleté gymnázium, a také o 
přestup do 6. ročníku na vybrané ZŠ. V obou případech se jedná o úkon, který z hlediska legisla vy náleží 
zákonným zástupcům, a škola, ze které vaše dítě bude odcházet, nemá v tomto aktu žádnou povinnost. Vše, co 
níže píši, je pro usnadnění Vašich kroků. Odpovědnost za vzdělávání Vašeho dítěte po 5. třídě nesete pouze Vy!

1) Jak postupovat při zájmu o studium na víceletém gymnáziu

• Prosím, abyste třídní učitelce do konce ledna závazně nahlásili, kdo se bude na gymnázia hlásit. 
• Zde je nutné jasně uvést, které gymnázium je škola č.1, a které škola č 2. Teprve pak Vám mohu 

připravit a vy sknout obě přihlášky.
• V případě, že nebudete ch t využít vy štění přihlášek naším evidenčním programem, i tak musíte 

alespoň potvrdit zájem o gymnázium. Budete to ž potřebovat zápisový lístek pro SŠ. Ten má statut 
ceniny, a bude Vám vydán pro  Vašemu podpisu (tedy ne po dítě ). A rovněž budete v takovém 
případě od školy potřebovat ověření klasifikace! Takže je snazší, když rovnou škola vy skne přihlášky. 
Nicméně je to z naší strany nabídka, nikoli povinnost!

• Je nutné počítat s  m, že poslední den, kdy je možné přihlášku na gymnázium odevzdat, je 1.3. 2021.
V únoru jsou jarní prázdniny, tak pozor na to, abyste se nedostali do časového tlaku! Je lépe přihlášky 
 sknout včas! Přihlášku Vám nevy sknu na počkání, je to poměrně složitý úkon, kdy je třeba do 
evidenčního systému právě zadat Vámi vybrané školy, vyhledat kódy oborů, apod.! 

• Je také potřeba Vám vydat zápisové lístky k přije  na SŠ. Ty budete potřebovat ktomu, abyste potvrdili 
zájem o příslušnou školu, kde Vás přijmou!

• Tuto agendu jsem připraven řešit hned po Vánocích! 
• Pokud budou probíhat třídní schůzky prezenční formou, bude možná osobní konzultace se mnou!
• Můžete mě s dotazy k přijímacímu řízení kontaktovat telefonicky (775 622 766)

2) Jak postupovat při přestupu do 6. třídy na spádové i nespádové škole (čtěte i zájemci o gymnázia!)  

• Žádos  o přestup na spádovou základní školu je vhodné podávat kdykoli po Vánocích. Pro žáky, kteří 
mají trvalé bydliště v obci Borek, je spádovou školou ZŠ Nerudova. Své dítě můžete přihlásit i jinam, ale
jen na spádové škole máte jistotu, že pokud o přestup požádáte včas, tak Vás přijmou. 

• Na webových stránkách má Nerudovka k tomu určený formulář. Formuláře | Základní škola, Nerudova 
9, České Budějovice (zsnerudova.cz)

• Doporučuji toto udělat i zájemcům o gymnázia, abyste měli jistotu, kdyby Vašeho potomka nepřijali na
žádné gymnázium. Pak je ale slušnos , pokud bude dítě přijato na gymnázium, dát řediteli školy co 
nejrychleji informaci, že nenastoupíte na jeho školu!

• Datum pro přestup je pak 1.9. 2021! Do 31.8. je žák ze zákona žákem naší školy!
• Kontaktní info na ředitele ZŠ Nerudova: Mgr. Zdeněk Šrom 387 319 243 
• Pokud jste z jiné obce, než z Borku, musíte na Magistrátu ČB (lze i na webu) nahlédnout do vyhlášky o 

spádovos , a zjis t, kam patříte. Může se stát, že nikam, to v případě, že obec, ve které bydlíte nemá 
spádovost s městem ČB uzavřenou. Opět v případě nesnází mi můžete zavolat a konzultovat to se 
mnou. Většinou jsem schopen dohledat spádovost, ev. poradit vhodnou školu. 

• V případě žádos  o přestup na jinou základní školu, než je spádová, musíte počítat s  m, že se tam 
nemusíte dostat. Je lépe si do takové školy zajít, a zjis t možnos . Většina ředitelů je ale schopna 
směrodatnou informaci poskytnout až po zápisech a také po přijímačkách na gymnázia. To je v dubnu, 
pak teprve mají představu, kolik mají ve škole místa pro nové žáky. Je dobré pak od vedení školy získat 
příslib přije  na základní školu.

Mgr. R. Cvach (ŘŠ) 


