
certifi kovanou školu- značka Rodiče  
vítáni
aktivní školu – program Pro školy 
program podpory digitalizace škol  
–Edulab
příprava ke zkouškám Cambridge  
English (4.-9.ročník) – partnerská 
škola
moderně vybavenou bezbariéro- 
vou školní budovu pavilónového 
uspořádání 
atria pro pobyt žáků venku, školní  
pozemek a arboretum 
tři počítačové učebny s připojením  
na internet
všechny učebny vybavené výpo- 
četní technikou, dataprojektory 
a televizory
nadstandardně vybavené odborné  
učebny fyziky, chemie, přírodopisu, 
zeměpisu..
jazykové učebny vybavené speciální  
technikou pro výuku jazyků
multifunkční učebnu, knihovnu  
pro žáky i učitele, 17 interaktivních 
tabulí
keramickou dílnu s vlastní pecí 
vysokorychlostní připojení k inter- 
netu pro žáky i mimo vyučování
dvě tělocvičny, posilovnu a venkovní  
hřiště s umělým povrchem
samostatné pracovny školní družiny  

spojené s vycházkovými dvory s re-
laxačním vybavením a trampolínou
moderní a prostornou školní jídelnu,  
výběr ze dvou jídel, možnost objed-
návání stravy po internetu
adaptační pobyty pro žáky 1.tříd  a  
harmonizační pobyty pro žáky 6. tříd 
kurzy plavání  pro žáky 1.,2. a 3. tříd  
hodiny bruslení 
lyžařské kurzy na horách 
přípravu žáků na studium na střed- 
ních školách
přípravu žáků do soutěží a olympiád 
pestrou nabídku mimoškolní činnos- 
ti (soutěže, zájmové kroužky, akce 
s rodiči a pro rodiče ,jarmarky... )
výuku anglického jazyka již od  
prvního ročníku
poskytování péče žákům individuál- 
ně integrovaným
pestrou nabídka volitelných před- 
mětů dle zájmu žáků
školní poradenské pracoviště (školní  
psycholog,výchovný poradce, meto-
dik prevence)
žákovský parlament 
ekotým 
pitný režim pro žáky včetně dotova- 
ných mléčných výrobků
ovoce do škol pro žáky 1. stupně 
zkušený kvalifi kovaný pedagogický  
sbor

Základní škola Žďár nad Sázavou, 

Co u nás najdete?

Palachova 2189/35, příspěvková organizace
nositelka prestižního titulu Ekoškola

z01-v.všZ

Na aktuální dění ve škole se můžete podívat 
v relacích školní televize ŠKOTEL na našich webových stránkách 

www.1zdar.cz
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Vzdělávání
STRANA 5

Termíny zápisů budou-
cích prvňáčků pro školní rok 
2017/2018 se mění. Z dopo-
sud obvyklého ledna se posu-
nuly na duben 2017. 

 Lenka Kopčáková

Jak pro ŽN upřesňuje Alena Pro-
kopová z odboru školství, kultury 
a sportu MěÚ, ve Žďáře se budou 
zápisy do 1. tříd ZŠ konat ve dnech 
7. a 8. dubna 2017, na všech čtyřech 

základních školách.
Změnu školského zákona  si údajně 

vyžádali dětští psychologové. Čtvrt 
roku k dobru má dětem napomoci 
při zápisech k jasnějšímu ohodnoce-
ní jejich školní zralosti.  

Nový termín zápisů byl zaveden 
poslední novelou školského zákona. 
Novinkou pro děti s odkladem škol-
ní docházky je od nového školního 
roku povinnost předškolního vzdě-
lávání. 

Dle informací na webu  Minister-

Budoucí prvňáčci půjdou zápisu až v dubnu 
stva školství mládeže a tělovýchovy 
ČR, začíná povinná školní docház-
ka  počátkem školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
šestého roku věku, pokud mu není 
povolen odklad. 

Dítě, které dosáhne šestého roku 

věku v době od září do konce červ-
na příslušného školního roku, může 
být přijato do první třídy již v tomto 
školním roce, je-li přiměřeně těles-
ně i duševně vyspělé, a požádá-li o to 
jeho zákonný zástupce. 

 (Pokračování na str. 8)


