
Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí 
Cotkytle 104, 561 32 Cotkytle 

příspěvková organizace 
IČ: 75016966 

___________________________________________________________________________________________________________    

                                                                                                                                                                            

web: http://skola-cotkytle.cz/ 
 

 ID: 874mcp5 
 
 

 e-mail: zs@cotkytle.cz 
             465 382 128, 730 143 307 

 

 

Č. j. : .......................................   

ZÁPISNÍ LIST do 1. ročníku pro školní rok:           /  

Údaje vyplňujte čitelně, hůlkovým písmem. 

Jméno a příjmení dítěte: 
 

 

Registrační číslo dítěte:
  
 

*(oznámí škola zákonnému zástupci na e-mail do konce dubna)
 

Datum narození:   Rodné číslo 

 

Místo narození: 

Adresa místa trvalého 

pobytu: 

  

Ulice:  PSČ:  

Město:  

Doručovací adresa:   

 

MŠ, kterou dítě navštěvuje:  

 

Spádová základní škola:  

 

Kvalifikátor státního občanství 
(zaškrtněte):

 

občan ČR -  cizinec s trvalým pobytem v ČR - cizinec s přechodným pobytem v ČR - azylant nebo žadatel o azyl - 

osoba bez státní příslušnosti 

Zákonný zástupce dítěte (zaškrtněte, který bude uveden ve školní matrice): MATKA - OTEC 

MATKA: (v případě nutnosti jiná osoba) 

jméno a příjmení:  

telefon:  

e-mail:  

adresa místa trvalého pobytu:   

 

OTEC: (v případě nutnosti jiná osoba) 

jméno a příjmení:  

telefon:  

e-mail:
 
  

adresa místa trvalého pobytu:   
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Do 1. třídy dítě nastupuje: 
*                            

 v řádném termínu
 

                                                                      po odkladu povinné školní docházky 

                                                                     z přípravného ročníku na ZŠ……………………………….. 

Zákonný zástupce žádá o odklad:
 * 

                  ANO – NE 
 

Dítě bude navštěvovat školní družinu:*                                                     ANO – NE (předběžný dotaz)   

Dítě bude navštěvovat školní jídelnu:*                                                       ANO – NE (předběžný dotaz) 

Dítě bude mít nárok na podpůrná opatření (IVP, asistenta pedagoga - v souladu s §16 ŠZ):
 *
ANO – NE 

* správnou odpověď dejte do kroužku  

Zdravotní obtíže, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání:  

 

 

 

 

 

Kritéria přijetí pro školní rok 2021/2022 *zaškrtněte pouze 1 variantu s nejvyšším počtem bodů 

1.  Dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu ZŠ a MŠ Cotkytle            3      

2.  Dítě, které má sourozence v ZŠ a MŠ Cotkytle                            2   

3. Ostatní                                                                                                  1    

      

 

Počet získaných bodů v souladu s kritérii:
 *zapište

 

Soulad s volbou školy mezi zákonnými zástupci 

 Ke dni zápisu není rozpor mezi zákonnými zástupci o volbě školy pro jejich dítě. 

 Zúčastněný zákonný zástupce byl požádán vedením školy, aby informoval druhého nepřítomného zákonného 

zástupce o tom, že dítě absolvovalo zápis v Základní škole a Mateřské škole Cotkytle, Cotkytle 104.  

 

Poskytnutí informací zákonným zástupcům 

 o výuce anglického jazyka od 1. ročníku, který je součástí ŠVP Škola základ života v rozsahu 1 hodiny týdně, 

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

informace o možnosti 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, 

 o systému společného vzdělávání u budoucích žáků se SVP, nadaných a mimořádně nadaných žáků, 

 o možnosti dalšího zlepšení vybavenosti dítěte kompetencemi z RVP PV a upozornění na oblasti, na které se 

mají s dítětem zaměřit (desatero pro rodiče). 

 

V Cotkytli dne..........................................                                         ...........................................................................         

                                                 podpis zákonného zástupce 
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