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  Zápis do 1. ročníku ZŠ Kožlí  
              proběhne dle § 36 odst. 4 vyhlášky MŠMT č. 561/2004 Sb., školský zákon, dne: 

 

                                                      4. dubna 2023 

   

                           od 14:00 hod do 17:00 hod 

 

Nezbytné doklady: občanský průkaz rodičů a rodný list dítěte. 

 

Pokud se z vážných osobních nebo zdravotních důvodů nemůžete dostavit, kontaktujte 

ředitelství školy. 
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ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 V ZÁKLADNÍ 

ŠKOLE, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 

KOŽLÍ 

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 

šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, 

může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně 

i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného 

v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření 

školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 

doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží 

zákonný zástupce. 

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen zapsat k plnění povinné školní docházky od 1. září 2023 dítě, 

které dovrší šest let věku do 31. srpna 2023, nebo dítě, kterému byl povolen odklad plnění 

povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023. 

 

Termín konání: 4. dubna 2023 (úterý) od 14:00 do 17:00 hodin  

Místo: učebna II. třídy v 1. patře budovy základní školy 

 S sebou: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte 

  

Průběh zápisu: 
- zápis je rozdělen na formální část a motivační část, 

- dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně, 

- u zápisu je přítomno vedení školy, které mohou zákonní zástupci využít ke konzultaci, 

- motivační část zápisu vedou pedagogové 1. stupně 

 

Formální část: zákonný zástupce dítěte (zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, 

doloží své oprávnění dítě zastupovat) 

- na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, vyplní Zápisní list 

dítěte, 

- obdrží registrační číslo dítěte, 

- předloží svůj průkaz totožnosti, 

- předloží rodný list dítěte, 

- obdrží Desatero rodičům. 

 

 

 

 

 

 

 

Motivační část: 
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- pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud 

s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte (vyplní u formální části zápisu písemný souhlas), 

- motivační část probíhá hravou formou – motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení 

jeho školní zralosti, 

- škola zohledňuje rozdílné schopnosti dětí a nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje v souladu 

s RVP PV. 

Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku základní školy informováni: 

- jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji - zákonný 

zástupce obdrží Desatero pro rodiče – pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti dítěte 

kompetencemi z RVP PV a upozornění na oblasti, na které se má  s dítětem zaměřit, 

- o možnosti udělení odkladu školní docházky (v případě udělení odkladu školní docházky 

o možnostech vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte), 

- o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u 

dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, 

- u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a mimořádně nadaných 

o systému společného vzdělávání 

 

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského 

státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní 

docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají 

povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o 

udělení mezinárodní ochrany. 

 

Ve školním roce 2023/2024 bude otevřena jedna třída 1. ročníku. 

 

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitelka základní školy 

podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2023/2024 budou 

přijati maximálně 4  žáci (na základě § 36). 

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Kožlí stanovila následující kritéria, podle kterých bude 

postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku základní školy k plnění povinnosti školní 

docházky, pokud počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí kapacitu počtu 

žáků v prvních třídách základní školy. 
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Kritéria pro přijetí žáků k základnímu vzdělávání: 

 

 

1. Přednostně jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu školy, který je tvořen 

obcemi Kožlí, Bohumilice a Sechov, které dosáhnout věku 6 let do 31. 8. 2023. 

 

2. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod školy, které dosáhnout věku 6 let 

do 31. 8. 2023 a jejichž sourozenec bude ve školním roce 2023/2024 žákem základní školy, která je 

součástí ZŠ a MŠ Kožlí. 

 

3. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod školy, které dosáhnou 6 let do 31. 8. 2023. 

 

4. Děti, které dosáhnout věku 6 let v období od září do konce prosince 2023 

(pro které není docházka ve školním roce 2023/2024 povinná). Podmínkou přijetí je doporučující 

vyjádření školského poradenského zařízení. 

 

Stanovení pořadí 

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující 

kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané 

kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi 

všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena 

vedení školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu 

losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy. 

 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte 

v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky 

o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského 

poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní 

docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 
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