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Říha

Vážení rodiče,
ve smyslu mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v
souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhnou
zápisy k povinné školní docházce v souladu s právními
předpisy, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Uskuteční
se v termínu dle školského zákona, tedy od 1. dubna do 30.
dubna 2020.
Zápisy pro školní rok 2020/2021 proběhnou v letošním roce
pouze elektronicky v období 1. 4. – 30. 4. 2020 pomocí
aplikace Zápisy Online do školy.

Postup:
A) Odevzdali jste vyplněný “Dotazník před zápisem” – v MŠ, popř.
elektronicky
na email uvedený v Dotazníku Vám přijde potvrzení spolu s
odkazem na stáhnutí Žádost

(https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsebeso/KWE015_PrihlaskaZS.aspx)i o přijetí/odkladu dítětě
B) Neodevzdali jste “Dotazník před zápisem”
– otevřete si aplikaci kliknutím na obrázek Online zápis do
školy —>
– vyplňte přihlášku pro své dítě
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na email uvedený v přihlášce Vám přijde potvrzení spolu s
odkazem na stáhnutí Žádosti o přijetí/odkladu dítěte
Další postup už je stejný pro variantu A i B:
Žádost vytiskněte, doplňte a podepište.
Podepsanou žádost je možné doručit do školy následujícími
způsoby :
1. do datové schránky školy: 2exmsix,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen
poslat prostý email!) na adresu: skola@zs-ebeso.cz,
3. poštou na adresu: ZŠ, tř. Dr. E. Beneše 50/18, 392 01
Soběslav,
4. osobním podáním: po tel. domluvě na čísle: 381 521 223,
737 481 411.
Termín pro doručení podepsané žádosti do školy je do 30. 4. 2020.
Konečné výsledky zápisu budou zveřejněny formou registračních
čísel na webových stránkách školy a na vývěsce školy do pátku
8.května.
Spolu se žádostí ke přijetí/odkladu je nutno přiložit i prostou kopii
rodného listu dítěte. Pokud budete žádat odklad povinné školní
docházky pro své dítě, musíte doložit dvě doporučující zprávy – od
školského poradenského zařízení a od dětského lékaře.
Děkujeme za spolupráci.
Mgr. Vlastimil Říha, ředitel školy
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