
  Základní škola Kolín III, 

       Lipanská 420 
vás zve k zápisu do 1. ročníku 

    pro šk.r. 2023/2024 

 

 

 

 

13. dubna 2023/čtvrtek/ 14.00 – 17.00 hod. 

14. dubna 2023/pátek/    14.00 – 16.30 hod. 

Koho budeme zapisovat:  

Zapsány do školy budou děti narozené do 31.8.2017. /Výjimky/Děti narozené po 1.9.2017 do 31.12.2017 by musely mít 
potvrzení o školní zralosti od pedagogicko psychologické poradny a děti narozené od 1.1.2018 do 30.6.2018 navíc ještě 
potvrzení odborného lékaře. 

ÚČAST NA ZÁPISU JE TŘEBA SI POTVRDIT V REGISTRAČNÍM SYSTÉMU ŠKOLY, KTERÝ BUDE NA 
WEBU 4ZSKOLIN.CZ ZPŘÍSTUPNĚN OD 20.3.2023. Přiloženy jsou i příslušné dokumenty k vyplnění. 

Ten, kdo žádá o zápis dítěte do školy, vyplní a v den zápisu odevzdá Žádost o přijetí ke školní docházce, a kdo žádá o odklad 
školní docházky, odevzdá v den zápisu Žádost o odklad školní docházky, dále Doporučující potvrzení školního poradenského 
zařízení /pedagogicko psychologická poradna/ a Doporučující potvrzení lékaře nebo klinického psychologa.  

Kritéria zápisu: 1/ Naše škola může přijmout až 80 prvňáčků.  

                          2/Přijmeme děti z našeho spádového obvodu, dále děti mimo náš spádový obvod se zájmem o hudební a 
výtvarnou výchovou a o lední hokej. A dále i děti ostatní mimo náš spádový obvod. 

                             3/Pokud by bylo dětí ostatních mimo náš spádový obvod více, proběhl by los. 

Poznámka: U cizinců se bude ověřovat trvalý pobyt, tj. vízum s délkou pobytu nad 90 dní nebo povolení k trvalému pobytu. 

Uchazeč, který bude přijat na naši školu, souhlasí s výukou čtení genetickou metodou, s výukou anglického jazyka od 1. 
ročníku a prováděním bezhotovostních plateb přes tzv. Elektronickou pokladnu. 

Otevíráme třídy:  klasické, výtvarné, hudební, sportovní (lední hokej) 

Třídní učitelky: Mgr. Marková Blanka 

   Mgr. Svobodová Martina 

                                       Mgr. Novotná Ivana 

Jsme školou, která kombinuje výuku talentů ve výše jmenovaných specializacích s kvalitní výukou v klasických třídách. 

Zajímá nás každé dítě ve školní i mimoškolní práci. Děti jsou na svou školu hrdé a o zájmu o ni vypovídá i fakt, že jsme již 
delší čas školou naplněnou, nejen díky početnější populaci.  

Rodiče přinesou s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. 

Při zápisu bude dítěti přiděleno tzv. registrační číslo, pod kterým pak budou na 
webových stránkách školy zveřejněny výsledky zápisu 10. 5. 2023. 

 

Pozn.: V případě jakýchkoliv problémů s přihlášením do registračního systému volejte na tel. 
číslo 321722789.  


