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 Záboří, 17. 3. 2021 
 

Zápis do 1. roč. ZŠ a MŠ Záboří, okres Strakonice 
          

Vážení rodiče, 

na základě Zákona č. 561/2004 Sb., podle § 36, odst. 4 vyhlašuji termín pro zápis žáků do 

1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Záboří, okres Strakonice v termínu  

6. dubna - 30. dubna 2021. 

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 včetně a děti narozené od 

1. 9. 2015 do 30. 6. 2016, jejichž rodiče požádají ředitelství ZŠ o předčasné zařazení. 

K zápisu se dostaví také děti s odloženou školní docházkou. 

 

Vzhledem k pokračujícím mimořádným opatřením vlády ČR bude dle opatření 

ministerstva školství zápis na ZŠ Záboří probíhat 

bez účasti rodičů a dětí ve škole. 

Přihlášky a dotazník pro rodiče přikládám, popř. si stáhněte prosím ze stránek školy 

www.zszabori.cz, můžete si je po dohodě vyzvednout i ve škole. 

V případě, že budete žádat o odklad nástupu školní docházky, je nutné mít podle § 37, 

odst. 1 do 30. 4. 2020 vyřešenou písemnou žádost o odklad (přikládám, popř. k dispozici 

opět na webu www.zszabori.cz) s potřebnými doporučeními (doporučení příslušného 

školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře). 

Vyplněné přihlášky a další potřebné dokumenty je podle podle § 37 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat následujícími způsoby:  

1. do datové schránky školy q8xh72,  

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu zs.zabori@centrum.cz (nelze 

jen poslat prostý email!),  

3. poštou na adresu ZŠ a MŠ Záboří, okres Strakonice, Záboří 105, 387 34 Záboří,  

4. osobně po předchozí telefonické domluvě (telefon 607 914 910). 
 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez 

uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany 

zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

V okamžiku, kdy to epidemiologická situace umožní, uspořádá škola pro vaše děti "Den 

otevřených dveří pro budoucí prvňáky". 

 

 

 Mgr. Michal Gutwirth 

 ředitel ZŠ a MŠ Záboří, okres Strakonice 
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