Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
vzhledem k současné situaci a v souladu s rozhodnutím MŠMT proběhne
v letošním roce zápis do prvních tříd opět v odlišném režimu. Děti k zápisu
do školy nepřijdou.
Zákonní zástupci mají možnost:
1. Stáhnout si ze stránek školy - v dokumentech „Pro rodiče“ - v části Zápis
do 1. třídy pod odkazem ZDE - požadované formuláře, které v den zápisu
přinesou do školy již vyplněné spolu s rodným listem dítěte a svým OP.
2. Zaslat vyplněné formuláře opatřené elektronickým podpisem na
mailovou adresu školy, není možné je zaslat jen jako oskenovanou přílohu
bez elektronického podpisu - v případě nejasnosti s touto formou
kontaktujte telefonní číslo: 739593160.
3. Zaslat formuláře opatřené elektronickým podpisem včetně skenu
rodného listu dítěte a OP zákonného zástupce do školy datovou schránkou
(č. datové schránky ZŠ Dašice: M3wnhvi) - v tom případě zákonný zástupce
již k zápisu přijít nemusí. Termín zaslání nejdéle do 14. dubna 2020, aby
mohl být zpracován v řádném termínu seznam přijatých žáků.
4. V případě, že rodiče nemají možnost si formuláře vyplnit před zápisem,
nic se neděje, vyplní potřebné dokumenty v den zápisu a předem
stanoveném čase v budově školy.
Pozn. modře označené části textu zákonní zástupci nevyplňují.
Rozhodně prosíme, abyste se zaregistrovali v registračním formuláři stránky školy: Zápis do 1. třídy - elektronický registrační formulář, kde si
vyberete příslušný čas Vaší návštěvy ve škole. Pokud nemáte možnost se
takto registrovat, zavolejte prosím na telefonní číslo 739 593 160, abychom
si domluvili konkrétní čas Vaší návštěvy školy v den zápisu.
Ve škole bude více oddělených míst. Zákonní zástupci budou do budovy
vpuštěni v souladu s aktuálním nařízením pouze s respirátorem řady FFP2
a v omezeném počtu - podle volných zápisových míst a předem stanovených
časů.
Termín zápisu se nemění, jen upravujeme čas. Zápis bude probíhat 9.
dubna 2021 v době mezi 10.00 a 17.00 hodinou v budově ZŠ Dašice.
více informací na www.zsdasice.cz

