
Základní  škola  Kol ín  I I . ,  Kmochova 943  
Kmochova 943, 280 02 Kolín II., telefon 321 722 433 

škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů 
IČ 48663638                                                             DIČ CZ48663638 
http://www.2zskolin.cz                                           info@2zskolin.cz 

 

 

Zápis do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2020/2021 

bez osobní přítomnosti dětí ve škole 

Podání přihlášky do 1. ročníku základní školy je stanoveno pro město Kolín na 

období 1. – 17. dubna 2020. 

Všechny elektronické zápisy, které jste pořídili před tímto termínem, jsou smazány. Musíte se 

zapsat znovu.   

 

Povinně se zapisují děti narozené 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014. Dále se zapisují starší děti, kterým 

byl v roce 2019 udělen odklad školní docházky. 

 

Zákonní zástupci dítěte se dohodnou, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu 

vzdělávání nebo s odkladem školní docházky bude vyřizovat pouze jeden z nich a ten podá 

příslušné Žádosti. 

 

 

ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

 

1. Vhozením do schránky na budově školy v  ulici Kmochova 943 v zalepené 

obálce s výrazným nápisem „Zápis“ - UPŘEDNOSTŇUJEME 

2. Do datové schránky školy (naše ID datové schránky - ixxhkt7) 

3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail), 

zaslat na adresu hana.holcmanova@2zskolin.cz  

4. Poštou - obyčejné psaní (adresa: ZŠ Kolín II., Kmochova 943, 280 02 Kolín II) 

5. Osobní podání – domluvte si předem termín na telefonním čísle 321 722 433 

každý pracovní den od 9:00 do 11:00 hodin.    

 

DOKUMENTY 

1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Kopie rodného listu doplněná o souhlas 

zákonného zástupce s poskytnutím kopie RL a jeho podpis. U dětí, které nejsou 

uvedeny na seznamech školských obvodů poskytovaných zřizovatelem, musí 

zákonný zástupce doložit oprávnění k  pobytu nájemní smlouvou, výpisem 

z evidence obyvatel, výpisem z katastru nebo nahradí čestným prohlášením a 

doloží nejpozději do 17. 4. 2020.  

2. Žádost o odklad povinné školní docházky. Žádost musí být podložena originály 

dvou dokumentů - Doporučení odborného/dětského lékaře a doporučení 

příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické 

poradny nebo speciálně pedagogického centra). Dokumenty lze doložit později. 

V případě, že nemáte potřebná doporučení, podáváte zároveň i Žádost o přijetí. 

 

Žádost o odklad je možné podat u ředitele školy v době zápisu, nejpozději do 30. 4. 2020. 

http://www.2zskolin.cz/
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Údaje k zápisu vyplníte na adrese https://2zskolin.cz/zapis, od 1. 4. 2020. 

 

Následně vám přijde informační email, ve kterém budete mít odkaz na stažení Žádosti o 

přijetí nebo Žádosti o odklad (podle toho, co jste uvedli při vyplňování formuláře 

z Elektronického zápisu do 1. ročníku). 

Formulář si stáhněte, vyplňte zbývající údaje, vytiskněte a podepište. Spolu s dalšími doklady 

(viz odstavec DOKUMENTY) vložte do obálky a zalepte. Doručte do schránky školy. Volba 

doručení - viz výše.    

 

 

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku    

 

 

 

ROZHODNUTÍ  

 

O přijetí/nepřijetí je rozhodnuto ve správním řízení. Způsob oznámení výsledku správního 

řízení  

- zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole - u     

 vchodu do budovy, 

- a na webových stránkách školy www.2zskolin.cz.  

 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Termín zveřejnění 

je stanoven na dobu nejdéle od 2. 5. 2020. 

 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními 

čísly. Pro tyto účely bude mít Vaše žádost registrační číslo, které je uvedeno na žádosti. 

 

V případě kladného rozhodnutí souhlasí zákonní zástupci s výukou anglického jazyka 

u svého dítěte již od prvního ročníku. 

 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního 

řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. 

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho 

vydání.  

 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. 
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Kritéria pro přijetí dětí do první třídy Základní školy Kolín II., Kmochova 943 
 

 

Ve školním roce 2020/2021 otevře naše základní škola opět dvě první třídy.  

 

Děti budou přijímány v tomto pořadí: 

 

1. Děti s  místem trvalého pobytu (cizinci s místem pobytu)* v  příslušném školském 

obvodu Základní školy Kolín II., Kmochova 943. Obvody stanovilo Město Kolín 

Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017 (viz příloha). 

2. Děti, jejichž sourozenci jsou již žáky Základní školy Kolín II., Kmochova 943. 

3. Ostatní děti z jiných školských obvodů, pokud to umožňuje kapacita školy. 

 

V případě vyššího zájmu o přijetí, než umožňuje kapacita školy, bude provedeno 

losování zájemců postupně ve skupinách, kde dojde k přesahu. 

 

 Kritéria byla stanovena jako legitimní a přiměřená. Pevně věřím, že budou zákonnými 

zástupci respektována. Zároveň nás mrzí, že nemůžeme vzhledem ke kapacitě školy přijmout 

větší počet zájemců jako v letech předcházejících. 

 

 

 

* Na základě nových variant pobytu žáka ve školském obvodu, lze pobyt doložit užívacím 

právem zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte - výpis z katastru, nájemní 

smlouva či jiný doklad potvrzující skutečnost, že na uváděné adrese bydlí.   

 

 

 

 

V Kolíně dne  27. 3. 2020       

 

 

Mgr. Hana Holcmanová 

ředitelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Obecně závazná vyhláška č. 1 /2017, 
o školských obvodech základních a mateřských škol ve městě Kolín 
 

Školské obvody spádových základních škol jsou vymezeny takto: 
 
Základní škola Kolín II., Kmochova 943 
Na základě uzavřené dohody mezi obcemi Kbel, Kořenice, Lošany, Nebovidy, Pašinka, 
Polepy, Radovesnice I, Ratboř, Tři Dvory, Veltruby (vztahuje se na II. stupeň ZŠ) a městem 
Kolín o vytvoření společného školského obvodu základní školy, jejímž zřizovatelem je město 
Kolín, se vymezuje část společného školského obvodu Základní školy Kolín II., Kmochova 
943, se sídlem v Kolíně II., Kmochova 943, IČ 48663638, který tvoří: část ulice Na Pustině 
č.p. 1068, 200, 87 (viz odkaz mapy v čl. 2), část ulice Rybářská č.p. 545, 160, 112, 113 (viz 
odkaz mapy v čl. 2), část ulice Mostní č.p. 554, 558, 37 (viz odkaz mapy v čl. 2), část ulice 
Politických vězňů č.p. 27 – 34, 272, 33 – 40, 422 (viz odkaz mapy v čl. 2), část ulice 
Legerova č.p. 19 – 24, 432, 182, 183, 87, 224, 195, 74 (viz odkaz mapy v čl. 2), část ulice 
Riegrova č.p. 291, 329, 312, 313, 346, 413, 319, 284 (viz odkaz mapy v čl. 2), část ulice 
Jaselská č.p. 311, 314 (viz odkaz mapy v čl. 2), část Riegrovo náměstí č.p. 469, 99 (viz 
odkaz mapy v čl. 2), část ulice V Zídkách č.p. 163, 171, 182, 387, 956, 495, 526, 525, 436, 
437, 450, 386, 830, 314, 305, 599 (viz odkaz mapy v čl. 2), část ulice Zborovská č.p. 544, 
578, 849, 1025, 996 - 998, 993, 1009, 1001, 1078, 1102 - 1107 (viz odkaz mapy v čl. 2), část 
ulice Josefa Sudka č.p. 1058 (viz odkaz mapy v čl. 2), část ulice Bachmačská č.p. 411, 296, 
401, 293, 292, 393, 315, 283 (viz odkaz mapy v čl. 2), část ulice Mikoláše Alše č.p. 343, 306, 
307, 274, 267, 268, 496, 492, 273, 263, 269, 252, 975, 25, 53, 1054 (viz odkaz mapy v čl. 2), 
část ulice Benešova č.p. 262, 198, 199, 189, 190, 180, 181, 169, 168, 166, 246, 247, 143 
(viz odkaz mapy v čl. 2), část ulice Štítarská č.p. 151, 132, 133, 140, 131, 152, 123, 124, 
119, 117, 114, 129, 134, 135, 137, 139, 167, 161, 174, 170 (viz odkaz mapy v čl. 2), část 
ulice Tyršova č.p. 297, 193, 194, 205, 206, 214, 191, 192, 195, 196, 204 (viz odkaz mapy 
v čl. 2), část ulice Fügnerova č.p. 279, 366 (viz odkaz mapy v čl. 2), část ulice Bezručova č.p. 
296, 295, 278, 297, 287, 408, 326, 221 (viz odkaz mapy v čl. 2), část ulice Kutnohorská č.p. 
339, 94, 41, 106, 821, 54 (viz odkaz mapy v čl. 2). Dále ulice: Rubešova, Parléřova, 
Brandlova, Karlova, Husova, Karlovo náměstí, Kouřimská, Karolíny Světlé, Zlatá, Pražská, 
Zámecká, Kovářská, Na Hradbách, Václavská, Kmochova, Krčínova, Náměstí Republiky, Na 
Valech, Úzká, Sokolská, Sluneční, Nad Zastávkou, Kollárovo náměstí, U Mýta, Šotnovská, 
Na Petříně, 5. května, Tatranská, Leoše Janáčka, Na Spravedlnosti, V Lomu, Na Třešňovce 
a V Kasárnách. 
 
 
 
 


