
 

 

OZNAMUJE, ŽE 

 

 
PRO ŠK. R. 2015/2016 SE BUDE KONAT ve dvou termínech: 

 

VE ČTVRTEK 29. LEDNA 2015 v budově Smetanova od 13:00 do 17:00 hod. 

V PÁTEK 30. LEDNA 2015 v budově Smetanova od 9:00 do 12:00 hod. 

(VEZMĚTE S SEBOU OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE) 

Zároveň zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče na 

Den otevřených dveří v budově U Sboru (Barborka) 
dne 22. 1. 2015 od 16:00 do 18:00 hod. 

 
PŘIJETÍ DÍTĚTE DO 1. ROČNÍKU ZŠ  

Do 1. roč. může být přijato dítě: 

a/ pokud dosáhne do 31.8.2015 věku 6ti let 

 

b/ pokud dosáhne věku 6ti let od 1.9.2015 do 30.6.2016 za těchto podmínek: 

1. pro děti narozené od 1.9. do 31.12. je třeba doložit doporučující vyjádření školského 

poradenského zařízení  

2. pro děti narozené od 1.1. až 30.6. je třeba doložit doporučující vyjádření školského 

poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře  
 

Nejpozději v den zápisu (29. – 30. 1. 2015) je třeba podat  žádost o přijetí k základnímu 

vzdělávání, na jehož základě bude vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte 

(možno využít formulář připravený školou přímo na místě u zápisu nebo stáhnout z webových 

stránek školy, nutno vyplnit zákonným zástupcem dítěte) 
 

V PŘÍPADĚ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ODKLAD 

Zákonný zástupce dítěte podá žádost o odklad školní docházky, (možno využít tiskopis 

vyhotovený školou)  

Povinné náležitosti: 

Jméno a příjmení dítěte, datum narození, skutečnost, že žádá o odklad, datum narození a 

přesnou adresu zákonného zástupce, datum, podpis 

Žádost musí být doložena: 

 doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení  (v našem 

případě Pedagogiko-psychologická poradna Brno, pracoviště Židlochovice, Nádražní 232, 

tel.: 731 658 686 (www.pppbrno.cz) Objednejte se v poradně co nejdříve kvůli dlouhým 

termínům sjednaných na vyšetření! 

 a doporučujícím posouzením dětského (případně odborného) lékaře 

 

Přílohy k žádosti o odklad nebo přijetí je nutno doručit ZŠ nejpozději do 31. 5. 2015 

Adresa školy: ZŠ a MŠ Dolní Kounice, Smetanova 2, 664 64 p. Dolní Kounice 


