
Vážení rodiče! Věnujte prosím pozornost následující informaci.        

Nacházíme se ve zcela výjimečné situaci , která ovlivní také zápis dětí do 1. třídy. 

Nemůže se konat oblíbená Školička , ani hezký  slavnostní zápis pro děti. Musíme zvolit odlišný postup. 

Protože se ještě neznáme, nemám na VÁS žádný kontakt – telefon, e-mail apod. 

Pro zápis nemůže být vypsán 1 den. 

Volím tento způsob: 

1. Využiji adresu , na kterou jste již dostali pozvánku k zápisu – vše na ni je platné ,jen datum zápisu ne  

a  tak posílám zápisový list/2x – vysvětlení v závěru dopisu/ – je možné ho vyplnit a poslat  zpět poštou, 

nebo vhodit do schránky školy. 

2. Stejný zápisový list je umístěn na webových stránkách naší školy: 

 www.zsvojtechakovare.cz – připravený k uložení v počítači, vyplnění a zaslání zpět na e-mail : 

 skolarumburk@seznam.cz, nebo vytištění zaslání  poštou ,či vhozením do schránky školy. 

Můžete též telefonovat : 412 33 20 81 – musíte zkoušet, já také učím a v tom případě telefony neberu. 

3. Na stejných webových stránkách  www.zsvojtechakovare.cz – budou postupně umisťovány další 

upřesňující informace k vydávání Rozhodnutí o přijetí  apod./. 

    Také již budu mít Vaše telefonní čísla – mohu tedy volat. 

4. Moc doufám, že se situace ve státě obrátí k lepšímu/jenom nevíme kdy/ a určitě plánujeme setkání 

s Vámi i Vašimi dětmi – prohlídka školy, seznámení s paní učitelkou a ostatními atd., ale vše proběhne 

až po netradičním zápisu – hlavně až po otevření školy a počátku vyučování .Předpokládám do konce 

školního roku, aby nástup v září nebyl do cizího prostředí. 

5. Zároveň mám k Vám velkou prosbu, možná k nám chtějí zapsat své děti  rodiče, kteří nebydlí 

v našem obvodu, poštou nedostali pozvánku, já o nich nevím. 

            ALE  Vy ano- známí, přátelé, spolupracovníci, sousedé. 

Proto máte v obálce 2 ŽÁDOSTI – druhou pro někoho. 

Ne všichni mají dálkový přístup a mohou vše vyřešit přes počítač. 

 

 Děkuji Vám za pochopení, spolupráci a těším se na setkávání v novém školním roce. 
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