Upřesnění organizace zápisu do 1. tříd ZŠ Máj I
pro školní rok 2020/21
Termín podání přihlášek na portálu http://zapiszscb.c-budejovice.cz se prodlužuje do
10. 4. 2020.
Termín zápisu se posunuje na 16. 4. – 17. 4. 2020 (14:00 – 17:00).
Podání žádosti:
Opatření MŠMT stanoví, že je vzhledem k mimořádným opatřením žádoucí organizovat
zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole a upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky
bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole.
Přihlášku vygenerovanou na portálu http://zapiszscb.c-budejovice.cz je tedy možné doručit následujícími způsoby:
V termínu 1. – 17. 4. 2020 se budou přijímat přihlášky
1. Do datové schránky školy (qacmpj5).
2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (kancelar@zsmaj.cz).
3. Poštou – můžete zvolit i poštovní schránku školy, rodný list dítěte postačí doložit jeho
prostou kopií.
V termínu 16. a 17. 4. 2020 se budou přijímat přihlášky
4. Osobním podáním.
Osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte ve škole budeme organizovat podle
situace v době zápisu tak, abychom co nejlépe zajistili ochranu zdraví zákonných zástupců i zaměstnanců. A to tak aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v areálu
školy.
Rezervační systém je a nadále již bude zablokován provozovatelem po dohodě se
zřizovatelem.
Kdo se již zaregistroval do rezervačního systému na původní termín zápisů (2. a 3. 4.),
bude mu zajištěna rezervace na stejný den a čas nového termínu zápisů. Znamená to
tedy, že 2. 4. - 14.00 hod. bude vedeno jako 16. 4. - 14.00 hod., atd.
V případě karantény zákonných zástupců dětí, kteří nemohou využít žádnou z výše uvedených možností, se zákonný zástupce spojí s ředitelem školy a domluví se na postupu zápisu
dítěte do ZŠ (možnost dodatečného zápisu).
Všem osobám, kterým byla nařízena karanténa, nebo pociťují zdravotní problémy
související s nákazou COVID–19 (koronavirem) je zakázán vstup do areálu školy.

Vstup je také zakázán osobám bez použití ochranných roušek (nebo jiného
zakrytí úst a nosu).
Kontaktujte vedení školy a domluvte si náhradní termín.
(zastupci1@zsmaj.cz; středa 9.00 – 12.00 hod tel. 385 103 200)

