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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
Zápis do prvních tříd ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 proběhne v letošním 

roce prostřednictvím aplikace ZapisyOnline na našich webových stránkách.  

Tato aplikace vám bude na našich stránkách zpřístupněna od 6. 4. 2021.  

 

Podrobný návod  

 

 

 

 

 

 

 

 

BOD 1.   Žádám o přijetí, žádost doručím osobně do školy a nemám zřízenou datovou     

schránku fyzické osoby nebo uznávaný elektronický podpis. 

Otevřete webovou stránku školy http://www.zsflc.cz/. 

  Klikněte na ikonu ZápisyOnline Zapsat dítě online a vyplňte formulář. Každý formulář 

dostane svůj jedinečný kód, pod kterým pak bude zveřejněno přijetí, popř. nepřijetí. 

Poznamenejte si ho, prosím. 

  Během vyplňování formuláře budete vyzváni k výběru termínu pro fyzickou návštěvu 

školy. Vyberte prosím termín, ve kterém budete moci školu skutečně navštívit. Je to opatření  

 proti shlukování většího počtu lidí na jednom místě. 

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

Žádost o přijetí. Pokud je adresa bydliště zákonného zástupce odlišná od adresy dítěte, 

doplňte ji prosím do příslušné kolonky v tomto dokumentu. Vyplněnou žádost vytiskněte 

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.zsflc.cz/ a vývěskou na budově školy. Seznam s jedinečnými 

kódy dětí přidělenými u zápisu bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. 

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na pondělí 3. května 2021. 

Chci žádat o přijetí  

Žádost doručím osobně do školy.  

Pokračujte bodem 1 

 
Využiji datovou schránku fyzické osoby nebo 

email s elektronickým podpisem nebo poštu.  

Pokračujte bodem 3  

Chci žádat o odklad  

Žádost doručím osobně do školy.  

Pokračujte bodem 2 

 
Využiji datovou schránku fyzické osoby nebo 

email s elektronickým podpisem nebo poštu.  

Pokračujte bodem 4 

http://www.zsflc.cz/
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BOD 2.  Žádám o odklad, žádost doručím osobně do školy a nemám zřízenou datovou 

schránku fyzické osoby nebo uznávaný elektronický podpis.  

Otevřete webovou stránku školy http://www.zsflc.cz/. 

  Klikněte na ikonu ZápisyOnline Zapsat dítě online a vyplňte formulář. Každý formulář 

dostane svůj jedinečný kód, pod kterým pak bude vydáno rozhodnutí o odkladu. 

Poznamenejte si ho, prosím. 

  Během vyplňování formuláře budete vyzváni k výběru termínu pro fyzickou návštěvu 

školy. Vyberte prosím termín, ve kterém budete moci školu skutečně navštívit. Je to opatření 

proti shlukování většího počtu lidí na jednom místě. 

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

Žádost o odklad. Pokud je adresa bydliště zákonného zástupce odlišná od adresy dítěte, 

doplňte ji prosím do příslušné kolonky v tomto dokumentu. 

  Vyplněnou žádost o odklad vytiskněte a odevzdejte na schůzce ve škole ve zvoleném 

termínu (s sebou přineste Váš občanský průkaz a rodný list dítěte). K žádosti o odklad doložte 

Doporučení školského poradenského zařízení a Doporučení odborného lékaře.  

V případě, že ještě nemáte obě doporučení, je nutné stáhnout a vyplnit Žádost o přerušení 

správního řízení.  

Podepsanou žádost odevzdejte na schůzce ve škole ve zvoleném termínu. Žádost je ke stažení 

na webových stránkách školy – Informace k zápisu. 

  Rozhodnutí ředitele o odkladu zašleme poštou, případně s vámi domluvíme osobní 

převzetí dle vašich možností.  

 

BOD 3.   Žádám o přijetí a mám zřízenou datovou schránku fyzické osoby nebo uznávaný 

elektronický podpis. Otevřete webovou stránku školy http://www.zsflc.cz/. 

  Klikněte na ikonu ZápisyOnline Zapsat dítě online a vyplňte formulář. Každý formulář 

dostane svůj jedinečný kód, pod kterým pak bude zveřejněno přijetí, popř. nepřijetí. 

Poznamenejte si ho, prosím. 

  Během vyplňování formuláře budete vyzváni k výběru termínu pro fyzickou návštěvu 

školy – to musíte učinit, aby vás aplikace pustila dále, ale do školy nemusíte osobně chodit. 

Jedná se pouze o nedostatek aplikace.  Po vyplnění formuláře obdržíte na zadanou e-mailovou 

adresu odkaz na dokument Žádost o přijetí. Pokud je adresa bydliště zákonného zástupce 

odlišná od adresy dítěte, doplňte ji prosím do příslušné kolonky v tomto dokumentu. 

Vyplněnou žádost o přijetí zašlete  na ID datové schránky: pwgmk5p, nebo e-mailem  

na adresu podatelna@flc.strakonice.eu  podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, 

nebo poštou (rozhodující je datum podání na poště) na adresu školy: Základní škola  

F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280, Strakonice 389 01. 

  Rozhodnutí ředitele o přijetí bude zveřejněno dálkovým způsobem na webových 

stránkách školy http://www.zsflc.cz/ a vývěskou na budově školy. Seznam s jedinečnými 

kódy dětí přidělenými u zápisu bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. 

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na pondělí 3. května 2021. 

http://www.zsflc.cz/
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BOD 4.  Žádám o odklad a mám zřízenou datovou schránku fyzické osoby nebo uznávaný 

elektronický podpis. Otevřete webovou stránku školy http://www.zsflc.cz/ 

  Klikněte na ikonu ZápisyOnline Zapsat dítě online a vyplňte formulář. Každý formulář 

dostane svůj jedinečný kód, pod kterým pak bude zveřejněno přijetí, popř. nepřijetí. 

Poznamenejte si ho, prosím. 

  Po vyplnění formuláře obdržíte na zadanou emailovou adresu odkaz na dokument 

Žádost o odklad. Pokud je adresa bydliště zákonného zástupce odlišná od adresy dítěte, 

doplňte ji prosím do příslušné kolonky v tomto dokumentu. Během vyplňování formuláře 

budete vyzváni k výběru termínu pro fyzickou návštěvu školy – to musíte učinit, aby  

vás aplikace pustila dále, ale do školy nemusíte osobně chodit. Jedná se pouze o nedostatek 

aplikace.  

Žádost o odklad a Doporučení školského poradenského zařízení a Doporučení odborného 

lékaře spolu s prostou kopií rodného listu dítěte zašlete na ID datové schránky: pwgmk5p, 

nebo e-mailem na adresu podatelna@flc.strakonice.eu  podepsanou uznávaným 

elektronickým podpisem, nebo poštou (rozhodující je datum podání na poště) na adresu 

školy: Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280, Strakonice 389 01. 

 

  V případě, že ještě nemáte obě Doporučení, je nutné stáhnout, vyplnit a výše 

uvedeným způsobem poslat navíc Žádost o přerušení správního řízení. Žádost je ke stažení 

na webových stránkách školy – Informace k zápisu. 

  Rozhodnutí o odkladu doručíme zpět tam, odkud byla žádost zaslána. 

 

   V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete přijít po telefonické domluvě termínu 

do školy, kde žádost vyplníte. Volejte 380 429 350, podatelnu -  pí Janoušová. 

 

 

 

Ve Strakonicích 31. 3. 2021       Mgr. et Mgr. Radek Čejka 

                    ředitel školy 
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