
Základní škola a Mateřská škola Kozolupy, Kozolupy 1, 330 32 Kozolupy 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ V MŠ a ZŠ Kozolupy 7. a 8. 4. 2021  

Letošní zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, které v loňském 
školním roce měly odklad povinné školní docházky. 

POSTUP  

Zákonný zástupce si na webových stránkách školy vyhledá příslušné dokumenty (dle varianty 

nástupu), které si vytiskne, vyplní a podepíše (na www.zskozolupy.cz).  

Jedná se o tyto dokumenty:   

Žádost o přijetí  

Žádost o odklad 

Čestné prohlášení zákonného zástupce (vyplňte v případě, že na žádosti bude chybět podpis druhého 

zákonného zástupce)  

V případě, že zákonný zástupce nemá možnost si dokumenty vytisknout, může si je osobně 

vyzvednout ve vestibulu ZŠ Kozolupy ve dnech: 7. 4. 2021 od 14,00 do 17,30 (středa)  

      8. 4. 2021 od 14,00 do 17,30 (čtvrtek)  

V případě osobní návštěvy školy nám, prosím, telefonicky potvrďte čas na tel. č. 377 922 303,               

u kterého jste se již zapsali. 

Podepsané dokumenty předá zákonný zástupce škole prostřednictvím:  

1. datové schránky: ID datové schránky školy 9kxkzz8  

2. poštou na adresu školy: ZŠ a MŠ Kozolupy, Kozolupy 1, 330 32 Kozolupy  

3. e-mailem: adresa školy zskozolupy@volny.cz (dokumenty musí být opatřeny při zaslání e-mailem 

elektronickým podpisem)  

4. předá osobně škole (viz níže)  

Vyplněné a podepsané tiskopisy můžete vložit v zalepené obálce do boxu, který bude připraven    

ve vestibulu školy ve dnech: 7. 4. 2021 od 14,00 do 17,30 (středa)                                                                       

             8. 4. 2021 od 14,00 do 17,30 (čtvrtek)  

V případě nástupu dítěte do 1. ročníku rodič škole odevzdá:  

1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání  

2. Kopie rodného listu dítěte 

3. Kopie občanského průkazu jednoho ze zákonných zástupců (obě strany) 

V případě doporučeného odkladu rodič škole odevzdá:  

1. Žádost o odklad povinné školní docházky  

2. Doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) - originál 

3. Doporučení odborného lékaře (např. pediatr) - originál 



4. Kopie rodného listu dítěte 

5. Kopie občanského průkazu jednoho ze zákonných zástupců (obě strany) 

Kopie rodného listu a občanského průkazu budou po ověření správnosti údajů skartovány. 

Žádost o odklad musí být doručena škole nejpozději do 30. 4. 2021. A to i v případě, že ještě 

nemáte zákonem požadovaná doporučení (doporučení ŠPZ, doporučení odborného lékaře). 

Doporučení lze dodat škole dodatečně.  

Nemůžete-li v uvedený termín z vážných důvodů, např. karanténa, vyplnit a doručit žádost o přijetí či 
žádost o odklad, lze tak učinit dodatečně, je však nutná předchozí telefonická domluva na telefonním 
čísle 377 922 303. 
 
Registrační čísla k „Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ budeme rodičům sdělovat 

prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávou. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání je 

oznamováno prostřednictvím registračního čísla uvedeného v dokumentu, který bude zveřejněn na 

vchodu do budovy školy a na www.zskozolupy.cz do 30 dnů od podání žádosti. 


