Základní škola Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres Tábor

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními
Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19 a rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydává toto
opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZŠ PROBĚHNE DISTANČNĚ
Termín pro příjem PŘIHLÁŠKY- ZÁPISNÍ LÍSTEK k povinné školní docházce
(popř. Žádost o odklad školní docházky):

1.4. – 16.4. 2021
PODÁNÍ ŽÁDOSTI:
Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
do datové schránky školy: 6nwmsbs
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na:
helmova@zs2su.cz
poštou na adresu školy:
Základní škola, Školní náměstí 628, Sezimovo Ústí, 391 02
do schránky na budově školy
osobní podání: v tomto případě je nutno zarezervovat termín ve dnech 7. – 8. 4. 2021
v rezervačním systému
V případě, že např. budete v karanténě a nebudete moci využít jednu z možností podání Přihlášky –
Zápisní lístek (popř. Žádost o odklad) kontaktujte sekretariát – tel.: 381 275 188.
Co doložit:
1. Vyplněnou a podepsanou PŘIHLÁŠKU – ZÁPISNÍ LÍSTEK (ke stažení na webu)
2. Kopie RODNÉHO LISTU dítěte
3. Kopie KARTIČKY POJIŠTĚNCE dítěte
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE MUSÍ PODAT PŘIHLÁŠKU I U DÍTĚTE, KTERÉ MĚLO LOŇSKÝ ROK ODKLAD
ŽÁDOST O ODKLAD – co doložit:
1. V případě žádosti o odklad zákonný zástupce nepodává přihlášku, ale ŽÁDOST O ODKLAD
POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (ke stažení na webu)
2. Povinné přílohy k doložení:
VYJÁDŘENÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY
VYJÁDŘENÍ ODBORNÉHO LÉKAŘE nebo KLINICKÉHO PSYCHOLOGA

IČO: 00582620

Tel.: 381 275 188

e-mail: helmova@zs2su.cz

ID datové schránky: 6nwmsbs

Základní škola Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres Tábor

Jednotlivé kroky, které musíte udělat – jak při podání Přihlášky – zápisní lístek nebo
podání Žádosti o odklad:
1. VYPLŇTE ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU a klikněte na odeslat (nezapomeňte zaškrtnout souhlas se
zpracováním os. údajů). V
✓ Vygeneruje se vám REGISTRAČNÍ ČÍSLO.
✓ Zároveň vám přijde potvrzovací e-mail, kde si budete moci uložit potvrzení s registračním číslem
2. VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU – ZÁPISNÍ LÍSTEK (nebo ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY) – je na našich
stránkách ke stažení
3. DORUČTE škole dle vámi zvoleného způsobu.

(Manuál je k dispozici na webu)
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