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Pozvánka k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 

   
  Podání žádostí pro Zápis do 1. ročníku v Základní škole F. L. Čelakovského, 
Strakonice, Jezerní 1280 pro školní rok 2022 /2023 bude probíhat od 10. 3. 2022 přes portál 
ZápisyOnline https://zapisyonline.cz/.  
 

Termíny zápisu jsou 7. dubna, 8. dubna v časech od 14.00 hod. do 18.00 hod.  
 

Zápis je určen pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které měly  
pro školní rok 2021/2022 odloženou školní docházku. 

 

 

Organizace zápisu do prvních tříd: 

1. Vyplnění formuláře žádosti v on-line prostředí ZápisyOnline https://zapisyonline.cz/. 
Přímý odkaz bude včas zveřejněn na webu školy http://www.zsflc.cz/, pokyny k vyplnění 
budou zveřejněny a budou i přímo v online žádosti. Žádost, kterou online aplikace  
po vyplnění vygeneruje, bude nutno vytisknout (případně ještě doplnit). 
2. Osobní doručení Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do školy v době zápisu 
dle objednaného termínu na budovu v ulici Chelčického 555 (na místě ji podepsat).  
3. Ve škole bude probíhat neformální část – motivační rozhovor pedagoga s dítětem,  
a představení školy jako bezpečného a příjemného prostředí, a také orientační posouzení 
školní zralosti. 
 
 

Formální část:  
Během této části zákonný zástupce předkládá následující dokumenty: 

 Doklad totožnosti (občanský průkaz, příp. pas) 
 Rodný list dítěte 
 Rozhodnutí o povolení odkladu školní docházky  
 (Předkládá se pouze v případě, že byl odklad dítěti v loňském roce povolen.) 

 Doklad o trvalém bydlišti dítěte  
 (Předkládá se pouze v případě, že dítě nemá stejné bydliště se zákonným zástupcem.) 

 Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání  

 

Cizinci doloží doklady, z nichž je patrné:  

 Jméno a příjmení, státní občanství, místo a datum narození 
 Místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území ČR podle druhu pobytu cizince  

Zákonný zástupce odevzdává vyplněný formulář: Žádost o přijetí dítěte k základnímu 
vzdělávání, případně Žádost o odklad (s doporučením od ŠPZ). 
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Potřebné informace budou k dispozici na webových stránkách školy a v kanceláři školy 
od 10. 3. 2022. Děti navštěvující mateřské školy obdrží tyto informace v mateřských školách. 

Předpokládáme otevření čtyř prvních tříd. V jedné třídě bude probíhat výuka matematiky  
dle prof. Hejného. 

Případné dotazy můžete zasílat na e-mailovou adresu:  podatelna@flc.strakonice.eu 

 

 

Ve Strakonicích dne 3. 3. 2022  .......................................................  
 Mgr. et Mgr. Radek Čejka 
 ředitel školy 
 

 

Vysvětlivky: ŠPZ - Školské poradenské  zařízení: pedagogicko – psychologická poradna 
nebo speciálně pedagogické centrum. 

 V den zápisu prosím v případě potřeby vyhledejte výchovnou poradkyni Mgr. Švecovou 
(specializující se na zápis dětí s plánovaným odkladem a na zápis dětí s předčasným nástupem 
školní docházky). 
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Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021 /2022 

  Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce,  
a to v době od 6. dubna do 26. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou 
školní docházku. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po 
dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zastupuje-li dítě jiná 
osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. 

Odklad školní docházky 

  Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný 
zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné 
školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením 
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
Odklad povinné školní docházky (§ 37 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění 
pozdějších předpisů). Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, má 
zákonný zástupce povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání. 
 
Předčasný nástup do školy 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného 
školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, 
je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou 
přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky 
je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte 
narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

Po odkladu školní docházky 

  Rodiče dětí, kterým byla odložena školní docházka k 1. 9. 2021, se dostaví k zápisu  
a znovu požádají o přijetí dítěte do školy. 

Rozhodnutí o přijetí 

O přijetí k základnímu vzdělávání na Základní škole F. L. Čelakovského, Strakonice, 
rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno, ale bude 
oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na http://www.zsflc.cz/ a na hlavním 
vchodu školy. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín 
zveřejnění je stanoven po dodatečném zápisu nejpozději v pátek 30. dubna 2021. V seznamu 
budou děti uvedeny pod registračními čísly, které budou přiděleny u Online zápisu (jména 
nemohou být uvedena). O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole.  
Přijatým dětem (zákonným zástupcům) nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, 
může ale požádat o jeho vydání. 
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno, nebo předáno osobně v písemné podobě. 
 
Ve Strakonicích dne 1. 3. 2021   

ředitel školy Mgr. et Mgr. Radek Čejka 


		2022-03-03T14:01:01+0100
	Mgr. Radek Čejka




