Vážení rodiče,
bohužel ani letos se neuskuteční tradiční zápis do prvních tříd.
Na základě doporučení MŠMT proběhne bez osobní
přítomnosti rodičů a dětí ve škole následujícím způsobem:
elektronicky formou:
v termínu: 1. 4. – 30. 4. 2021
Elektronický dotazník naleznete – zde. Přihlášku vyplníte
v aplikaci Zápisy Online.
Návod k aplikaci: https://www.zapisyonline.cz/navod.html

Po vyplnění a odeslání registračního dotazníku, se vám objeví informace: Stáhněte si prosím žádost
o přijetí. Tu si stáhněte do svého počítače. Zároveň obdržíte tuto informaci do vašeho e-mailu.
1. Žádost o přijetí ke vzdělávání řádně vyplňte a spolu s neověřenou kopií rodného listu dítěte
odevzdejte škole nejpozději do 30. 4. 2021
-

jedním z následujících způsobů:
do datové schránky školy mt3m9zx + sken či foto rodného listu dítěte

-

emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce + sken či foto rodného listu dítěte

-

poštou: vytištěné s vlastnoručním podpisem zákonného zástupce + kopii rodného listu dítětenezapomeňte ohlídat datum odeslání (musí být nejpozději 30. 4. 2021)

-

osobním podáním ve škole (domluvte si den a čas na recepci školy)

-

emailem s následnou návštěvou školy k podpisu žádosti (škola žádost vytiskne, vy si domluvte
termín na recepci školy a přinesete rodný list dítěte k okopírování + OP k nahlédnutí).

2. V případě žádosti o odklad školní docházky postupujte stejným způsobem, v elektronickém
formuláři jen zaškrtněte údaj o odkladu školní docházky.
K žádosti o odklad je nutné přiložit doporučení PPP či SPC a odborného lékaře či pediatra.
Kontakt na recepci školy: 778 080 722, recepce@zsduhovacesta.cz
V případě jakýchkoliv problémů se obraťte na zástupkyni ředitelky školy Mgr. Alenu Grée:
zastupkynezs@zsduhovacesta.cz , tel. číslo: 778 588 000.

Jak se dozvíte výsledky?
Přijato bude 36 žáků. Seznam přijatých dětí ve formě registračních čísel zveřejníme na stránkách školy
a bude vyvěšen na vstupních dveřích školy nejpozději od 12. 5. 2021.
V případě nepřijetí rozhodnutí obdržíte poštou.
Z důvodu současné situace doporučujeme zájemcům o přijetí nenechávat záležitosti ohledně žádosti na
poslední dny v měsíci.
Děkujeme za pochopení této neobvyklé situace a těšíme se na osobní spolupráci
ve školním roce 2021/2022.
Vedení a kolektiv školy

