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Důležité informace k zápisu dětí do 1. roč. ZŠ pro školní rok 
2022/2023  
 
Vážení rodiče,  
zápis dětí do 1. roč. ZŠ pro školní rok 2022/2023 bude organizován v ZŠ a MŠ Kostelní Hlavno 
následujícím způsobem:  
 
1. Zápis proběhne za osobní přítomností dětí ve škole v termínu 21. 04. 2022/ náhradní termín 
28. 04. 2022/. 
   
2. DOKUMENTY K ZÁPISU (věk dítěte 6 let k 31. 8. 2022 a děti s odkladem povinné školní 
docházky z loňského školního roku)  

• Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení na www. zskostelnihlavno.cz) 

• Zápisní list (ke stažení na www. zskostelnihlavno.cz) 

• Rodný list dítěte  

• OP zákonného zástupce k ověření správnosti údajů 

 

3. DOKUMENTY K ZÁPISU V PŘÍPADĚ ODKLADU  

➢ Žádost o odklad (ke stažení na www.zskostelnihlavno.cz)  

➢ Doporučení školského poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologická poradna 

nebo Speciálně-pedagogické centrum)  

➢ Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

 

DOKUMENTY K ZÁPISU V PŘÍPADĚ NEŠESTILETÝCH  
✓ Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání  

✓ Zápisní list  

✓ Rodný list dítěte 

✓  Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 doloží Doporučení školského 

poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně-

pedagogické centrum)  

✓ Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023, doloží Doporučení školského 

poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně-

pedagogické centrum) a Doporučení odborného lékaře  
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Po přijetí všech dokumentů k zápisu, bude dítěti přiděleno registrační číslo. 

 
Seznam přijatých žáků pod jejich registračními čísly bude zveřejněn ve vývěsce školy a na 
webových stránkách školy www.zskostelnihlavno.cz  10. 05. 2022.  
Před vydáním rozhodnutí bude zákonným zástupcům umožněno nahlédnout do spisové 
složky dítěte, a to dne 29. 04. 2022 od 9:00 – 13:00 v ředitelně ZŠ. 
Pouze zákonní zástupci nepřijatých žáků a žáků žádajících o odklad povinné školní 
docházky ve školním roce 2022/2023 obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí. Přijatým 
žákům bude písemné rozhodnutí o přijetí vystaveno na žádost zákonného zástupce. 
 

 
V Kostelním Hlavně dne 2022-03-25 
 
       Mgr. Jitka Potměšilová – ředitelka školy 
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