
  

 

 

INFORMACE K ORGANIZACI A PRŮBĚHU ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ  ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 

2023 - 2024 

 

 Zápis dětí k plnění povinné školní docházky proběhne s přítomnosti dětí dne 25. dubna 2023 od 
14:00 do 17:00 v budově školy. (Boršice 540) 
 

 Zápisu předchází POVINNÁ ONLINE REGISTRACE, kterou najdete na této webové stránce ZDE. 
 

 Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace je spádovou školou pro děti s 
místem trvalého pobytu v obcích Boršice, Stříbrnice a pro cizince s místem pobytu v těchto obcích. 
 

 Zákonný zástupce přihlásí k plnění povinné školní docházky dítě, které dovrší od 1. 9. 2022            
do 31. 8. 2023 šesti let. 
 

 Fyzická osoba se dopouští přestupku tím, že jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k 
povinné školní docházce. 
 

KRITÉRIA PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  

 Počet žáků, které je možné přijmout – 30 

 K plnění povinné školní docházky budou přednostně přijaty děti ze spádového obvodu školy. 
(Boršice, Stříbrnice) 

 Pokud by počet dětí byl vyšší než kapacita školy, bude o přijetí rozhodovat los. 
 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY  

 Odklad žádá zákonný zástupce písemně v době zápisu. 

 Ředitel školy odloží začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena 
1. doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení  
2. doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa 

 Nebude-li mít zákonný zástupce příslušná vyjádření v době zápisu k dispozici, ředitel přeruší správní 
řízení a uloží lhůtu k doplnění žádosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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  

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsborsice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41425
mailto:zsborsice@zsborsice.cz


PRŮBĚH ZÁPISU  

 
Zápis bude probíhat s přítomností dětí. Registrace k zápisu je otevřena v termínu od 1. 4. do 19. 4. 

2023 přes portál: 

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsborsice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41425 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku je možné doručit škole těmito způsoby.   

 Poštou (doporučeně): Základní škola F. Horenského, Boršice, p.o.; Boršice 540, 687 09 

 Osobně: v zalepené obálce předejte přímo paní hospodářce Evě Slámové, v pracovní dny 

nejpozději do 15:00. 

V případě jakýchkoliv nejasností se na nás obraťte. 

 Do datové schránky školy - zymmbr6  

ROZHODNUTÍ  

Nebude-li mít zákonný zástupce příslušná vyjádření v době zápisu k dispozici, ředitel přeruší správní řízení 
a uloží lhůtu k doplnění žádosti. 

Oznámení rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024 bude zveřejněno na 
webových stránkách školy dne 26. dubna 2023. 

 
V Boršicích dne 17. března 2023    Mgr. Tomáš Kordula, ředitel ZŠ 
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