
Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem,  

Školní 1803 
 

ZÁPIS 

do 1. tříd 
 

pro školní rok 2023/2024 se bude konat 
 

ve dnech 12. - 13. dubna 2023 
 

ve středu 12. dubna 2023 od 12, 30 do 17, 00 hodin 

ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 12, 30 do 16, 30 hodin 
 

Podrobnější údaje získáte: 

 

Základní škola a mateřská škola, Roudnice nad Labem, Školní 1803 

tel. 412 871 206, 605 213 113, www.zsskolni-rce.cz, vedeni@zsskolni-rce.cz 

 

Zápis bude prováděn podle spádových obvodů, zájmu rodičů a kritérií pro přijetí. Ředitel 

školy může přijmout dítě z jiného než určeného spádového obvodu, pokud nepřekročí kapacitu 

třídy a školy. 

 

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 

 

Na žádost rodičů může být přijato i dítě, které dovrší 6 let do 30. 6. 2024. K této žádosti je 

nutné vyjádření školského poradenského pracoviště a vyjádření odborného lékaře. 

Na žádost rodičů může být vydáno dítěti rozhodnutí o odkladu školní docházky. K této 

žádosti je nutné vyjádření školského poradenského pracoviště a vyjádření odborného lékaře. 

Na žádost rodičů může být přijato dítě s odkladem školní docházky do přípravné třídy. Tato 

třída bude otevřena v případě zájmu minimálně 10 uchazečů. 

 

Je nutné s sebou přinést: 

 rodný list dítěte, zdravotní průkaz dítěte, občanský průkaz rodičů, v případě odkladu 

i doporučení poradenského pracoviště. 

 

Na zápis je možné se dopředu objednat prostřednictvím rezervačního systému Školy 

OnLine. Zákonný zástupce si tak zajistí konkrétní čas a třídu (celkem jich 

bude šest), kam se v daný den se svým dítětem dostaví. Rezervace bude 

spuštěna ve čtvrtek 30. března 2023 v 8:00 hodin a ukončena v úterý 11. 

dubna 2023 ve 14:00 hodin. 

Pro zákonné zástupce, kteří nevyužijí možnost si termín zarezervovat 

elektronicky, budou po oba dny zápisu otevřeny další dvě (ve čtvrtek), 

resp. tři třídy (ve středu), avšak je třeba počítat s delší čekací dobou. 

 
PaedDr. Zuzana Zrzavá 

ředitelka školy 
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