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Ředitel Základní školy a Mateřské školy Kácov, okres Kutná Hora, oznamuje: 

 

 

 

ZZÁÁPPIISS  DDĚĚTTÍÍ  DDOO  11..  RROOČČNNÍÍKKUU  
  

ssee  uusskkuutteeččnníí    

  

v termínu od 1. dubna do 22. dubna 2020  

 

bez osobní přítomnosti dětí ve škole 
 

 

Zákonný zástupce dítěte doručí vyplněnou žádost o přijetí ke vzdělávání (popř. žádost o odklad 

povinné školní docházky včetně doporučení z PPP), vyplněný dotazník, prostou kopii rodného listu 

dítěte a předloží svůj průkaz totožnosti.  

 

Všechny formuláře jsou zveřejněny na webu školy (www.zskacov.cz), popř. jsou k dispozici v tištěné 

podobě u vstupu do budovy 2. stupně. 

 

Podání žádosti je možné doručit do školy: 

 

1)  datovou schránkou,  

2)  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email),  

3 ) poštou  

4)  osobním předáním zákonným zástupcem dítěte ve škole na 2. stupni ZŠ (každý pracovní den od 

8:00 hod do 11:00 hod) 

 

                                                        
Mgr. František Procházka 

 ředitel školy 

http://www.zskacov.cz/
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Zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021 

Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

 

Kdy? 

1. - 22. dubna 2020 

 Pro koho? 

 pro děti narozené v období od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014 

 pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku 

Odklad plnění povinné školní docházky 

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

1. Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě  odklad povinné školní docházky, je povinen požádat o 

odklad povinné školní docházky v termínu zápisu. 

2. § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně 

přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné 

školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní 

rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského 

zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit 

nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.  
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Předškoláček, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2020 

1. Může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021. 

2. Musí mít doporučení – pro děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2020 –  doporučení 

z PPP, pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2020  -  doporučení z PPP a doporučení 

odborného lékaře. 

Děkujeme, že jste si vybrali naši školu. Co Vašim dětem nabídneme? 

 bezpečné  zázemí - jsme škola rodinného typu  

 přátelskou atmosféru, příjemné klima 

 útulné třídy, kvalitně vybavené učebny, kvalitní výuku  

 mimoškolní aktivity (volejbal, keramiku, výuku hry na hudební nástroj…)  

 projekty, akce, školní akademii, divadla, sportovní soutěže 

 školní družinu (přednostně pro děti 1. – 3. ročníku a dojíždějící žáky) 


