
Základní škola Kostelní Lhota, okres Nymburk, příspěvková organizace

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s novelizovanými právními předpisy, zejména se
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3a
vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

na

ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOSTELNÍ LHOTA

Vzhledem ke stávajícím omezením z důvodu pandemie Covid-19 nebude zápis
probíhat prezenčně.

Zápisy budou probíhat elektronickou formou. Odkaz ZDE

Informace pro rodiče: 

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 podle věty druhé je doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/kostelni-lhota/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4295


června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Preferenční kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce pro školní rok
2021/22

1. Přednostně budou přijímáni žáci z obce Kostelní Lhota

2. Věk žáka (přednostně budou přijaté děti, které dovrší 6ti let do konce června
2021)

3. Sourozenec na ZŠ Kostelní Lhota

Maximální kapacita prvního ročníku je pro školní rok 2021/2022 8 žáků

Výsledky zápisu zveřejníme do 7 pracovních dnů po skončení termínu zápisu na
webových stránkách školy pod přiděleným číslem jednacím každého uchazeče.
Informace o přijetí k základnímu vzdělávání na ZŠ Kostelní Lhota budou rovněž
uveřejněny na veřejně přístupném místě na budově školy. Nepřijaté uchazeče
budeme informovat písemně doručením Rozhodnutí o nepřijetí, které bude odesláno
nejpozději 9. 4. 2021.

Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz § 37 zák. č. 561/2004 Sb. školský
zákon ve znění pozdějších předpisů):

- Písemná žádost zákonných zástupců
- Doporučení školského poradenského zařízení zapsaného v rejstříku škol a
školských zařízení
- Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
O schválení odkladu školní docházky budou rodiče informováni do 31. 5 2021

V Kostelní Lhotě 1. 3. 2021 Mgr. Hana Čermáková
ředitelka školy
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