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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

Zápis do 1. ročníku proběhne v Základní škole Povážská Strakonice v těchto termínech: 

 čtvrtek 13. dubna 2023 od 14 do 18 hodin 

 pátek 14. dubna 2023 od 14 do 18 hodin 

Zápis je určen pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a všechny děti, které měly pro školní 

rok 2022/2023 odloženou povinnou školní docházku. 

Při zápisu předloží rodiče občanský průkaz a rodný list dítěte. 

Žádáme rodiče, aby od 27. 3. 2023 prostřednictvím aplikace ZapisyOnline na našich webových 

stránkách provedli vyplněním formuláře registraci a vybrali si termín zápisu svého dítěte. Každý 

formulář dostane svůj jedinečný kód, pod kterým pak bude vydáno rozhodnutí o přijetí, popř. 

nepřijetí, odkladu. 

Po vyplnění formuláře obdržíte na zadanou e-mailovou adresu odkaz na dokument Žádost 

o přijetí (odklad).  

Vyplněnou žádost vytiskněte (pokud máte možnost) nebo vám ji vytiskneme ve škole a odevzdejte 

na schůzce ve škole ve zvoleném termínu (s sebou přineste Váš občanský průkaz a rodný list dítěte).  

Rozhodnutí ředitele o přijetí bude zveřejněno dálkovým způsobem na webových stránkách školy 

http://www.zs-povazska.strakonice.eu a vývěskou na hlavním vchodu do Základní školy Povážská 

Strakonice. Seznam s jedinečnými kódy dětí přidělenými u zápisu bude zveřejněn oběma způsoby 

nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven nejpozději na pátek 

28. dubna 2023. 

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho 

vydání.  

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno nebo předáno osobně v písemné podobě. 

 

Odklad povinné školní docházky 

O odklad povinné školní docházky je nutné požádat v době zápisu. Žádost musí být doložena 

doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo 

klinického psychologa. (§ 37 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů).  

 

 

Ve Strakonicích dne 6. 3. 2023  ........................................................  

 Mgr. Tomáš Linhart 

 ředitel školy 
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