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Adresa: 
 Nádražní 216, 285 09 Kácov 

  

Kontaktní osoby: 
Ředitel školy:  Mgr. František Procházka  

 

Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Keltnerová 

Protidrogový koordinátor: Mgr. Jana Keltnerová 

  

Atmosféra ve škole: 

 Je klidná a přátelská k žákům i učitelům 

 Vždy se snažíme poradit a pomoci 

 Již řadu let spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Kutné Hoře a 

Vlašimi 

 Vzděláváme také žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané 

 Snahou učitelů je vždy působit na žáky tak, aby jejich chování nejen ve škole 

odpovídalo jednání slušného člověka 

  Rozvíjíme samostatnost žáků 

 

 Zajímavosti na škole: 

 Jsme škola rodinného typu  

 Od 7. ročníku volitelné předměty 

 Projektové vyučování  

 Počítačová učebna, učebna s interaktivní tabulí 

 Pitný režim 

 Výcvik plavání  

 Lyžařský výcvikový zájezd  

 Bruslení  

 Školní akademie 

 Běh naděje 

 Branný den   

 Den Země   

 Sportovní den  

 Přírodovědný den 

 O pohár Posázaví - turnaj ve volejbale 

 Mikulášský turnaj ve volejbale 

 ZUŠ Zruč nad Sázavou vyučuje v naší škole hudební a výtvarný obor 

 Čistá řeka Sázava – leader.posazavi.com 

 Uplatňujeme školní demokracii – žákovský parlament, rada školy 

 Organizace vyučování je přizpůsobena všem dojíždějícím žákům 



 

Poskytujeme kvalitní nabídku dětem, jak vyplnit volný čas|: 

 Výtvarný kroužek 

 Volejbal 

 Keramika 

 Hasičský kroužek 

 Dopravní výchova 

 

 

 

 Spolupráce s rodiči a veřejností: 

 Třídní schůzky (2 x ročně - 15:30 - 17:00 hod.) 

 Školní akademie, besídky (2 x ročně – vánoční, závěr školního roku) 

 Den otevřených dveří - celoročně - rodiče žáků mohou dle telefonické domluvy 

kdykoliv navštívit výukové hodiny svých dětí. 

 Výuková činnost rodičů – např. pracovní činnosti 

 Loučení vycházejících žáků se školou 

 

 

 

 

 

 

 

Pro práci školy je spolupráce s rodiči velmi důležitá. 
 

PPŘŘIIJJĎĎTTEE  SSEE  IINNFFOORRMMOOVVAATT  
 

denně od 8:00 – 15:00 hodin v budově ZŠ a MŠ Kácov, Nádražní 216, 285 09  

Tel./Fax: 327 324 229 

 

Email: zskacov@zskacov.cz 

www.zskacov.cz 

 

http://www.zskacov.cz/

