
Základní škola a Mateřská škola Kostomlaty pod Milešovkou 

zve  na  

 pro školní rok 2023/2024. 

Zápis pro školní rok 2023/2024 bude probíhat ve dnech 4.4.2023 od 13:00 hod. 
do 17:00 hod. (1. kolo) a 18.4.2023 od 13:00 hod. do 16:00 hod. (2. kolo) 

v budově I. stupně ZŠ (Školní 118, Kostomlaty pod Milešovkou). 
 

Škola může do prvního ročníku přijmout maximálně 25 dětí (žáků).  
 
Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky: 
 

- Přihláška k zápisu k povinné školní docházce (ke stažení na internetových stránkách školy 
(www.zskostomlatypm.cz), v záložce KE STAŽENÍ; 

- občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu 
s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. po provedení kontroly bude skartován); 

- v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR (s uvedením adresy pobytu). 
 
Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky: 
 

- Přihláška k zápisu k povinné školní docházce (ke stažení na internetových stránkách školy 
(www.zskostomlatypm.cz), v záložce KE STAŽENÍ; 

- žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení na internetových stránkách školy 
(www.zskostomlatypm.cz), v záložce KE STAŽENÍ; 

- občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu 
s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. po provedení kontroly bude skartován); 

- kopie doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky); 
- kopie doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky. 

 
O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy podle zveřejněných kritérií (viz. níže). 
V souladu ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, mají účastníci právo vyjádřit se před 
vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.  
 
V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na e-mailové zs.kostomlaty@cmail.cz nebo na 
telefonním čísle 602963790.  

 
 
 

 

 

 

mailto:zs.kostomlaty@cmail


Pro přijetí žáků do první třídy budou zohledněna tato kritéria v následujícím pořadí.  

 

1. Žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy, kterým byl ve školním roce 2022/2023 udělen 

odklad povinné školní docházky. 

2. Žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy. 

3. Žáci, kteří mají na škole sourozence (pro školní rok 2023/2024).  

4. Žáci, kterým byl ve školním roce 2022/2023 udělen odklad povinné školní docházky a spádově patří mimo školský 

obvod ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou. 

 

 Pokud nebude naplněna kapacita školy, budou přijímáni žáci mimo školský obvod ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou.  
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