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

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 

Pro školní rok 2023/2024 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, 
které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2023 a děti s odkladem školní 
docházky. 

Zápis pro školní rok 2023/2024 bude probíhat ve dne 

15. 4. 2023 od 9:00do 15:00 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky: 

vytištěná a podepsaná přihláška k zápisu k povinné školní docházce 

občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte; 
 

v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na 
jaké adrese pobývají 
 
Zákonní zástupci mají možnost si osobně (základní škola – třída předškoláčků) či 
telefonicky – tel. č.: 377 922 303 zarezervovat čas zápisu. 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky: 

žádost o odklad povinné školní docházky; 

občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte; 
 

doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky; 
 

doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.  

Průběh zápisu do 1. třídy: 

každé žádosti bude přiděleno registrační číslo; 

zákonný zástupce vyplní přihlášku k zápisu k povinné školní docházce (pokud tak 
neučinil doma) a doloží všechny výše uvedené dokumenty;  

zákonný zástupce s dítětem odchází do připravené třídy, kde bude paní učitelka 
formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky sledovat citovou a sociální 
zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, 
početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod. (připravené aktivity zaberou 
přibližně 20 minut); zároveň zákonný zástupce bude mít možnost pohovořit s 
pedagogem a poradit se např. o odkladu povinné školní docházky; 

po zapsání do seznamu, vyplnění přihlášky a splnění hravých úkolů mohou rodiče 
s dětmi odcházet; 



zákonní zástupci budou informováni o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné 
školní docházky do 30 dnů, tj. nejpozději dne 15. 5. 2023 na webových stránkách a 
vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy.  

 

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá. Bude hromadně zveřejněno na webu ZŠ a MŠ Kozolupy a 

na dveřích základní školy. 

Rozhodnutí o nepřijetí bude možné si vyzvednout v kanceláři školy ode dne 16. 5. 2023. 

Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne 

16. 5. 2023 připravené k vyzvednutí v kanceláři školy.  


