
 

Základní škola Kostelní Lhota, okres Nymburk, příspěvková organizace, 
se sídlem Kostelní Lhota č. 5, 289 12 Sadská, IČO 70986363, tel. 325 599 039, mobil 737 236 957 

http://www.zskostelnilhota.cz/, e-mail: zs@kostelni-lhota.cz 

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 Základní školy Kostelní Lhota, okres Nymburk 

pro školní rok 2023/2024 

Zápis proběhne ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 14:00 do 17:30 hodin v budově školy. 

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 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 2023/24 ⁎ 

 

1. Přijetí žáků s trvalým bydlištěm v obci Kostelní Lhota 

2. Věk žáka 

3. Starší sourozenec v ZŠ Kostelní Lhota 

4. Pořadí podaných žádosti 

Ostatní zapsaní zájemci budou přijímáni do naplnění kapacity školy  

Výsledky zápisu zveřejníme nejpozději do 30. dubna 2023 na webových stránkách školy a 

vyvěšením na dveřích základní školy. Přijatí žáci budou zveřejněni pod identifikačními čísly, 
přidělenými po podání žádosti o přijetí. Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doručením 
Rozhodnutí o nepřijetí, které bude odesláno nejpozději dne 30. 4. 2023. 

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 

⁎ Účastníci řízení mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 


