Elektronická rezervace termínu zápisu
Po přistoupení na odkaz, získaný na webových stránkách školy, se zobrazí tento formulář:

Na tomto formuláři je možno přihlásit najednou až 5 sourozenců, za podmínky, že mají stejného
zákonného zástupce. Každé dítě má svou vlastní záložku, použijeme tedy tolik záložek, kolik bude
potřeba. U každého dítěte je nutné vyplnit položky: Jméno, Příjmení, Datum narození, Obec, PSČ,
Ulice, Číslo popisné/orientační a Část obce. S vyplněním adresy nám pomůže tzv. našeptávač. Ve
chvíli kdy začneme psát například název ulice, nám systém začne sám nabízet možné názvy ulic.
Našeptávač funguje pro celou Českou republiku, údaje čerpá z oficiálního registru adres a obsahuje
skutečně všechny adresy evidované v ČR.
V části formuláře Ostatní můžeme pomocí zaškrtávacího pole škole dát na vědomí, zda a v jaké třídě
má dítě na této škole sourozence, zda budeme pro dítě žádat odklad povinné školní docházky, či zda
byl dítěti odkad již udělen v minulém roce.
Tento postup opakujeme na jednotlivých záložkách, tolikrát, kolik přihlašujeme k zápisu dětí.
Poté v části formuláře Zákonný zástupce vyplníme Jméno a Příjmení zákonného zástupce, e-mail a
telefon. Dále je nutné zaškrtnout, odsouhlasení zpracování osobních údajů. Všechny tyto údaje jsou
povinné.
Přihlášku škole odešleme kliknutím na tlačítko
zobrazí formulář pro výběr termínu:

. Po kliknutí na něj se

Z důvodu některých přísněji nastavených podmínek ochrany v Internet Exploreru může dojít
k nekorektní funkčnosti částí elektronické přihlášky. V tom případě, prosím, zkopírujte odkaz do URL
řádku, nebo použijte jiný prohlížeč.

Údaj o místnosti se v případě naší školy neuvádí (políčko není aktivní). Pro zpřehlednění seznamu
termínů můžeme zatrhnout pole zobrazit pouze volné termíny. Pro výběr termínu klikneme na pole s
textem přihlásit (při více přihlašovaných dětech vybereme termíny pro všechny děti) a klikneme na
tlačítko Dokončit registraci, čímž dojde k odeslání dat škole. Na e-mailovou adresu rodiče zadanou
při registraci přijde po úspěšné registraci e-mail s potvrzením termínu.

