
 

 

 

Vážení rodiče, 

zápis do první třídy proběhne v letošním roce bez přítomnosti dětí. Z důvodu mimořádných opatření bude celý proces podávání 

žádostí o přijetí online.  

Podávání žádostí je zpřístupněno od 6. 4. 2020 do 19. 4. 2020.  

Vlastní zápis bude probíhat ve dnech 20. - 24. 4. 2020. 

 Jak postupovat? 

Kliknutím na banner (pod textem) budete přesměrováni na elektronickou přihlášku, kterou vyplníte a online odešlete k nám 

do školy. Stejným způsobem pošlete i případnou žádost o odklad.  V rámci online podání si zarezervujete přesný čas zápisu.  

 

Následně může nastat několik situací: 

a) Dítě nastoupí do školy v řádném termínu. 

Ve vybraném termínu je třeba doručit pouze podepsanou žádost, kopii rodného listu dítěte a občanský průkaz zákonného 

zástupce.  

Varianty podání žádosti: 

 Osobně ve vybraném termínu. 

 Datovou schránkou ( zymmbr6 ) s elektronickým podpisem. 

 Na emailovou adresu zsborsice@zsborsice.cz se zaručeným elektronickým podpisem. 

 Poštou: Základní škola Františka Horenského, Boršice, p. o. 

Boršice 540 

687 09 

b) Zákonní zástupci budou žádat o odklad zahájení povinné školní docházky. 

Do školy je třeba dodat podepsanou žádost o přijetí a žádost o odklad včetně povinných příloh (doporučující posouzení 

příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa).  

Podejte žádost online a dostavte se do školy v rezervovaném termínu. Pokud nemáte všechny potřebné dokumenty  nutné 

k odkladu, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem a domluvíme další postup.  

 c) Dítě má vydané rozhodnutí o odkladu z loňského roku. 

V tomto případě platí rozhodnutí o přijetí z roku 2019. Žádáme rodiče, aby vyplněním online přihlášky dali najevo, že zájem o 

přihlášení dítě do naší školy stále trvá. Do školy není třeba se dostavit. 

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte se na nás obrátit. 

 Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy; zsborsice@zsborsice.cz ; tel. 777 610 377. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA HORENSKÉHO, Boršice, 
příspěvková organizace, 

Boršice 540, 687 09 
IČO: 75023547    Bank. spojení: KB, č. ú.: 86-3952730207/0100 

tel./fax: 572501148, mob. 777 610 377, e-mail: zsborsice@zsborsice.cz  

mailto:zsborsice@zsborsice.cz
mailto:zsborsice@zsborsice.cz
https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsborsice/KWE015_PrihlaskaZS.aspx
mailto:zsborsice@zsborsice.cz

