
  
 

 

VÁŽENÍ RODIČE A MILÉ DĚTI, 

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOLNÍ ROVEŇ, OKRES 

PARDUBICE, PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022. 

 

ZÁPISY K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PROBĚHNOU I V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE V SOULADU S PLATNÝMI 

PRÁVNÍMI PŘEDPISY (ŠKOLSKÝ ZÁKON, VYHLÁŠKA O ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ A SPRÁVNÍ ŘÁD). 

 

V SOUVISLOSTI S PROTIEPIDEMICKÝMI OPATŘENÍMI, KTERÁ TENTO ŠKOLNÍ ROK PROVÁZEJÍ, JE NUTNÉ 

ORGANIZACI ZÁPISU PŘIZPŮSOBIT TAK, ABY BYLA ZARUČENA BEZPEČNOST DĚTÍ I DOSPĚLÝCH, ABY BYLY 

RESPEKTOVÁNY INDIVIDUÁLNÍ MOŽNOSTI A OMEZENÍ JEDNOTLIVÝCH ÚČASTNÍKŮ A ZÁROVEŇ BYLY SPLNĚNY 

ZÁKONNÉ POVINNOSTI.  

ZÁPISY TEDY PROBĚHNOU BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ. 

 

 

ZÁPIS JE URČEN: 

 pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 

 pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku  

Milé děti,  

zápis je určen pro vás. Bohužel se nemůžete zúčastnit, proto bychom byli moc rádi, kdybyste nám 

poslaly nějaký obrázek (společně s dokumenty) o tom, co rády malujete, například o své rodině, o 

škole, na kterou se určitě těšíte, … I my se moc těšíme na vás! 

ZÁPIS SE USKUTEČNÍ: 

 od středy 7. 4. 2021 do středy 21. 4. 2021 

 prostřednictvím řádně vyplněných formulářů, nezbytných k přijetí dítěte nebo k udělení odkladu 

DORUČENÍ VYPLNĚNÝCH FORMULÁŘŮ: 

 obálku s materiály doručte prosím na adresu MZŠ Dolní Roveň 200 (budova, kde sídlí ředitelství školy) poštou 

nebo ji můžete vhodit přímo do poštovní schránky hned vedle hlavního vchodu školy 

 do obálky vložte: 

vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí do ZŠ na školní rok 2021/2022, kopii rodného listu dítěte, Dotazník 

pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ, v případě žádosti o odklad najdete další informace níže. 

 

 



FORMULÁŘE K VYPLNĚNÍ : 

 všechny potřebné dokumenty budou ke stažení na webu školy nebo budou k dispozici v papírové podobě u 

hlavního vchodu školy (pro toho, kdo nemá možnost tisku) nejpozději od úterý 30. 3. 2021. 

PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA 

 po zpracování zaslaných dokumentů obdrží rodiče v krátké době na jimi zadanou e-mailovou adresu informaci 

o přidělení registračního čísla jejich dítěti, pod kterým bude dále evidováno ve správním řízení a pod kterým 

po ukončení zápisu bude uvedeno na zveřejněném výsledku zápisu (na webu školy a hlavním vchodu školy). 

ODKLAD PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY  

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

 Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, spolu s dokumenty výše uvedenými ještě do 

obálky přiloží vyplněný formulář Žádost o odklad povinné školní docházky a vyjádření poradenského centra a 

dětského lékaře. V případě, že tyto materiály rodič dítěte ještě nestihl zajistit, pošle Žádost o odklad a další 

dokumenty dodá v zákonné lhůtě do 31. 5. 2021.  

 Rodiče dětí, kterým byl povolen odklad na školní rok 2020/2021, odevzdávají stejné dokumenty jako rodiče 

dětí bez odkladu. 
 

DALŠÍ INFORMACE: 

Předškolák, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2021, může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu pro děti do 1. 

ročníku pro školní rok 2021/2022 také, musí ale k závazným formulářům ještě přiložit:  

• pro děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 – doporučení z poradenského centra (PPP 

nebo SPC)  

• pro děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 - z poradenského centra (PPP nebo SPC) a od 

pediatra. 

Náhradní termín zápisu: Pokud se nemůžete z vážných důvodů zápisu v této době zúčastnit, je možné domluvit 

s vedením náhradní termín (v zákonné lhůtě do 30. 4. 2021). 

CO BY VÁS MOHLO JEŠTĚ ZAJÍMAT: 
 

Prvňáčci se tradičně vyučují v budově v Horní Rovni čp. 76 spolu s 2., 3. a 4. třídou. 

Kromě milých učitelek se na vás také těší paní vychovatelky, které vedou školní družinu pro děti od 1. do 3. třídy. 

Školní družina je také součástí budovy v Horní Rovni. Budova rovněž obsahuje menší tělocvičnu, která je ale 

k dispozici pouze žákům 1. – 4. třídy, což je velká výhoda. 

V naší škole máme velmi dobrou zkušenost s výukou nevázaného písma, proto ho vyučujeme v 1. a 2. třídě, a 

písmo vázané vyučujeme až od 3. třídy. 

Čtení vyučujeme tradiční analyticko – syntetickou metodou, s kterou máme také stále dobré zkušenosti. 

V současné době budova školy v Horní Rovni (malá škola) prochází velkými změnami. Brzy budou žáci využívat 

prostorné šatny s podlahovým vytápěním a budou mít k dispozici zcela novou počítačovou učebnu, kde si budou 

moci zpestřit výuku různými výukovými programy. Díky zřizovateli tedy budou v letošním roce uskutečněny 

dávno plánované vize.  

A další zajímavosti o naší škole naleznete na webových stránkách www. zsroven.cz 

Vážení rodiče, milí žáci, těšíme se na spolupráci s vámi a na možné setkání, jakmile to bude možné. 

 

 

V  Dolní Rovni 17. 03. 2021                         Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy                  
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