
 
 

Dolní Roveň 200 
PSČ 533 71  

Česká republika 

 

 

Vážení rodiče, 

dovolujeme si Vás a Vaši dceru/ Vašeho syna pozvat 

k zápisu do 1. ročníku Masarykovy základní školy Dolní 

Roveň, okres Pardubice.  

Zápis je určen: 

 pro děti narozené od  1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 

 pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku  

Vezměte s sebou: OP, rodný list dítěte, předem vyplněnou Žádost o přijetí do ZŠ a Dotazník pro rodiče žáka 1. 

ročníku ZŠ (možno vyplnit případně i při zápisu) 

Náhradní termín zápisu: Pokud se nemůžete z vážných důvodů k zápisu dostavit, je možné domluvit s vedením 

náhradní termín.  

Odklad plnění povinné školní docházky  

 § 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)  

 Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se dostaví i s dítětem k zápisu v řádném 

termínu zápisu, donese s sebou vyplněný formulář Žádost o odklad povinné školní docházky (nebo vyplní na 

místě) a nejpozději do 30. 4. 2019 k Žádosti o odklad dodá vyjádření poradenského centra a dětského 

lékaře. V případě, že již tyto materiály rodič dítěte má, se může k zápisu dostavit sám.  

 Rodiče dětí, kterým byl povolen odklad na školní rok 2018/2019, nemusí s dítětem zápis absolvovat znovu, 

dostaví se pouze sami s vyplněnou Žádostí o přijetí. 

 

Předškolák, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2019, může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu pro děti do 1. 

ročníku pro školní rok 2019/2020, musí mít však doporučení:  

• pro děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 – doporučení z poradenského centra (PPP 

nebo SPC)  

• pro děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 - z poradenského centra (PPP nebo SPC) a 

od pediatra. 

 

V  Dolní Rovni 10. 2. 2019       Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy

                      


