
Oznámení o zápisu do 1.ročníku základní školy, 
 

jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rovečné, Rovečné 181, 

 

pro školní rok 2020/2021 
 

 

 

Datum konání zápisu: středa  1.dubna  2020  od  13.00  do  16.00  hodin 

 

 

 

1. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem narozeným v termínu  

    od 1.9.2013 do 31.8.2014 a zákonný zástupce dítěte, kterému byla v loňském roce  

    odložena školní docházka. 

 

2. Dítě, kterému bude šest let až v době od září do konce června školního roku  

    2020/2021, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním  

    roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a na žádost jeho zákonného zástupce.  

    Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince roku 2020 je  

    také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC), podmínkou  

    přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června roku 2021 jsou také doporučující  

    vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře, která  

    k žádosti přiloží zákonný zástupce dítěte. 

 

3. Zákonný zástupce s sebou k zápisu přinese rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 

 

4. Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad školní docházky svého dítěte, je povinen  

    vyplnit žádost o odklad povinné školní docházky. Žádost musí být doložena  

    doporučujícím vyjádřením příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC) a  

    doporučujícím vyjádřením odborného lékaře nebo klinického psychologa.  

    Tyto podklady doručí zákonný zástupce škole nejpozději do 30.4.2020. 

 

5. Zápis dětí bude probíhat v budově základní školy, Rovečné 181. 

 

 

V Rovečném dne 27.února 2020 

 

 

         Mgr. Josef Dvořák 

              ředitel školy 



Základní škola a Mateřská škola Rovečné, Rovečné 181 
 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do 1.ročníku základní školy  

 

školní rok 2020/2021 
 

 

 

Ve školním roce 2020/2021 bude na základní škole, jejíž činnost vykonává 

Základní škola a Mateřská škola Rovečné, Rovečné 181, 

otevřena 1 první třída do maximálního celkového počtu 25 žáků prvního ročníku. 

 

 

 

Do 1.ročníku budou přijaty děti podle následujících Kritérií v daném pořadí: 

 

 

1. Děti, kterým byl ředitelem této školy udělen v minulém školním roce odklad povinné  

    školní docházky. 

 

2. Děti, které mají trvalé bydliště v obci Rovečné a Malé Tresné. 

 

3. Ostatní děti až do naplnění kapacity prvního ročníku. 

 

 

V rámci jednotlivých Kritérií se bude pořadí stanovovat podle data narození zapisovaných 

dětí, tzn. od nejstarších dětí k mladším. 

 

 

 

 

V Rovečném dne 27. února 2020 

 

 

         Mgr. Josef Dvořák 

              ředitel školy 

 

 


