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Zápis dětí do 1. ročníku Masarykovy ZŠ Dolní Roveň  

pro školní rok 2022/2023 

 

Vážení rodiče, 

dovolujeme si Vás a Vaši dceru/ Vašeho syna pozvat k zápisu do 1. ročníku Masarykovy základní 

školy Dolní Roveň, okres Pardubice, pro školní rok 2022/2023. Při zápisu přítomnost dětí není 

nutná.  

Zápis je určen: 

 pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 

 pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku  

Vezměte s sebou: 

 OP zákonného zástupce (nebo pas u cizích státních příslušníků)  

 rodný list dítěte 

 předem vyplněnou Žádost o přijetí do ZŠ (možno vyplnit případně i při zápisu) 

 předem vyplněný Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ (možno vyplnit případně i při zápisu)  

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 k zápisu v řádném termínu 

zápisu sám nebo s dítětem, donese s sebou vyplněný formulář Žádost o odklad povinné školní 

docházky a Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku (nebo vyplní na místě) a nejpozději do 30. 4. 2022 k 

Žádosti o odklad dodá vyjádření poradenského centra a dětského lékaře. V případě, že již tyto 

materiály rodič dítěte má, vezme je k zápisu s sebou. 

 Rodiče dětí, kterým byl povolen odklad na školní rok 2021/2022 se s vyplněnou Žádostí o přijetí na 

školní rok 2022/2023 a s dítětem (účast dítěte je nepovinná) dostaví k zápisu. 

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na 

webových stránkách školy a na dveřích hlavního vchodu školy (budova v Dolní Rovni) v termínu od 22. 4. 

2022. 

Rozhodnutí o odkladu, přerušení správního řízení nebo o nepřijetí dítěte bude zasláno v písemné podobě. 

 



Další informace: 

Předškolák, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2022, může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu pro děti 

do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023, musí mít však doporučení:  

• pro děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 – doporučení z poradenského 

centra (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum) 

• pro děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 - doporučení z poradenského centra 

(PPP nebo SPC) a od dětského lékaře. 

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. 2022). 

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 příjemných učitelek se na děti těší také paní vychovatelky, které vedou školní družinu pro děti 

od 1. do 3. třídy. Školní družina je součástí budovy v Horní Rovni. Budova rovněž obsahuje menší 

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

• Od školního roku 2022/2023 opět přecházíme v 1. ročníku na výuku vázaného písma, s písmem 

nevázaným seznámíme žáky až ve vyšších ročnících. 

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

• V budově školy v Horní Rovni (malá škola) byla v roce 2021 vybudována nová PC učebna a dokončena 

přístavba šaten s podlahovým vytápěním.  

• Další informace o naší škole naleznete na webových stránkách www. zsroven.cz 

 

S dotazy se můžete obracet na ředitelku školy (605 143 630, 606 040 630 nebo reditel@zsdolniroven.cz). 

 

V  Dolní Rovni 04. 03. 2022 

 

 

        Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy 
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