
ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 
Zápis do 1. r. ZŠ Bavorov probíhat prezenčně  
(+ elektronické podání žádosti) 
Příjem žádostí: 1. 4., 00:00 hod. – 20. 4., 23:59 hod.  
Prezenční zápis ve škole: pátek 21. 4. a sobota 22. 4. 
(Podle rozpisu, který bude k dispozici v MŠ) 
Forma příjmu žádostí probíhá elektronicky v aplikaci 
Zápisy Online. 
Po vyplnění elektronické žádosti v systému je potřeba 

přinést do školy v den zápisu dokumenty: 
a) pokud víte, že dítě nastoupí do I. třídy: Žádost o přijetí k povinné školní docházce  
+ Dotazník pro rodiče žáka I. třídy (+ Přihláška do ŠD, ŠJ), 
b) pokud budete žádat o odklad: Žádost o odklad + patřičná doporučení (doporučení školského 
poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa) 
Formuláře jsou dostupné na www.zsbavorov.cz, případně na místě u zápisu. 
K žádosti zákonný zástupce přikládá vždy prostou kopii rodného listu dítěte, a to buď  
v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě., a občanský průkaz rodiče pro 
doložení trvalého bydliště, cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců mimo EU) 
rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem). 
Co naše škola nabízí? 

• klidné přátelské prostředí 

• kvalifikovanou výuku hlavních předmětů, výuku cizích jazyků, využití informačních  
a komunikačních technologií 

• individuální přístup podporující potřeby žáků 

• úzkou spolupráci s rodiči 

• pomoc funkčního školního poradenského pracoviště 

• plavecký výcvik, cyklistický kurz, pobytový lyžařský kurz, turistický kurz 

• účast na soutěžích a olympiádách 

• pravidelné i mimořádné akce pořádané školou, vzdělávací pobyty, exkurze, projektové dny 
apod. 

• pohybově – rekreační režim v tělocvičně školy nebo venkovním areálu 

• přímo v areálu školy: školní družinu pro všechny žáky, stravování ve školní jídelně, výuku 
hry na hudební nástroje pod vedením pedagogů ZUŠ Vodňany 

• bezbariérový přístup aj. 
SDĚLENÍ RODIČŮM ŽÁDAJÍCÍM O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 
Toto sdělení se týká rodičů, kteří v rámci zápisu dětí do 1. třídy, který se uskuteční od 1. 4. 
2022 do 30. 4. 2023 pro školní rok 2023/2024 požádají o odklad školní docházky. 
Aby vedení školy mohlo dle platné legislativy rozhodnout o odkladu povinné školní docházky, 
musí zákonný zástupce škole předložit v době zápisu Žádost o odklad povinné školní docházky, 
do 30. 4. 2023, a dvě písemná potvrzení (§ 37 odst. 1 ŠZ v účinném znění): 

• Zprávu Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) či jiného akreditovaného školského 
poradenského zařízení (např. SPC). Toto pracoviště se vyjádří k navrženému odkladu 
povinné školní docházky u Vašeho dítěte, doporučí ho, či nikoliv.  

• Zprávu ošetřujícího dětského lékaře nebo klinického psychologa. 
Zákonnému zástupci dítěte, kterému byl doporučen odklad povinné školní docházky, 
doporučuje škola v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 školského zákona vzdělávání dítěte  
v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy. 

http://www.zsbavorov.cz/

