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ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 

návod 

• Všechny potřebné informace budou s dostatečným předstihem zveřejněny také na webových stránkách školy 

www.zstgmivancice.cz.  

• Dokumenty potřebné k zápisu je možné si stáhnout na webových stránkách školy (sekce RODIČE – ZÁPIS 

PRVŇÁČKŮ – KE STAŽENÍ) nebo si je můžete osobně vyzvednout na vrátnici (termín bude včas upřesněn).  

• Zápis se bude konat v rozmezí 1. – 30. 4. 2022.  

• Přesný termín bude včas upřesněn podle aktuální epidemiologické situace. Sledujte průběžně webové stránky 

školy nebo vývěsku před budovou školy. 

 

MÁM MOŽNOST ZAPSAT DÍTĚ ONLINE 

Než přikročíte k online přihlášce na webových stránkách školy, připravte si následující dokumenty: 

1. DÍTĚ NASTOUPÍ DO 1. TŘÍDY: 

• ŽÁDOST O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE  

• RODNÝ LIST 

• ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY (pokud máte zájem, aby Vaše dítě do družiny chodilo) 

 

2. ŽÁDÁM O ODKLAD: 

• ŽÁDOST O ODKLAD  

• RODNÝ listopad DOPORUČENÍ DĚTSKÉHO LÉKAŘE 

• DOPORUČENÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY 

Pokud nemáte možnost si žádost vytisknout, můžete si ji vyzvednout na vrátnici školy (termín bude včas upřesněn). 

Všechny výše uvedené dokumenty naskenujte nebo vyfoťte do chytrého telefonu a poté vložte do online přihlášky (viz 

návod níže). 

 

NEMÁM MOŽNOST ZAPSAT DÍTĚ ONLINE 

Pokud nemáte možnost si dokumenty stáhnout na webových stránkách školy a vytisknout, vyzvedněte si tiskopisy na 

vrátnici školy (termín bude včas upřesněn). 

1. DÍTĚ NASTOUPÍ DO 1. TŘÍDY: 

• ŽÁDOST O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

• RODNÝ LIST 

• ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY (pokud máte zájem, aby Vaše dítě do družiny chodilo) 

 

2. ŽÁDÁM O ODKLAD: 

• ŽÁDOST O ODKLAD 

• RODNÝ listopad DOPORUČENÍ DĚTSKÉHO LÉKAŘE 

• DOPORUČENÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY 

Tyto dokumenty můžete doručit jedním z následujících způsobů: 

a) POŠTOU NA ADRESU: ZŠ TGM Ivančice, Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice 

b) DATOVOU SCHRÁNKOU 

c) EMAILEM S ELEKTRONICKÝM PODPISEM NA ADRESU zastupce@zstgmivancice.cz 

d) OSOBNĚ ve škole každý všední den od 7.30 do 15.00. 

http://www.zstgmivancice.cz/
mailto:zastupce@zstgmivancice.cz
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ONLINE PŘIHLÁŠKA 

návod 

 
Online přihláška bude zpřístupněna 1. 4. 2022 od 6:00. Odkaz na tuto přihlášku najdete na webových 

stránkách školy. Zde vidíte náhled stránky, která se Vám zobrazí: 
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POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY 

 

Informace označené hvězdičkou jsou povinné. 

 

1. DÍTĚ: 

• Vyplňte všechny údaje o Vašem dítěti. 

2. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE: 

• Vyplňte všechny údaje o zákonném zástupci, který bude primárně vyřizovat všechny záležitosti 

týkající se dítěte. 

3. DALŠÍ ÚDAJE: 

 

 

 

 

Kliknutím na modrý mráček se šipkou 

můžete vložit dokumenty, které jste si již 

připravili (naskenovali nebo vyfotili do 

telefonu). 

 

 

 

 

 

Pokud byl Vašemu dítěti minulý rok 

povolen odklad, zaškrtněte toto políčko. 
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Na naší škole používáme elektronický evidenční systém Edookit.  

Vyplněním přihlášky se automaticky propíší všechny Vámi vyplněné údaje do našeho systému a získáte tím 

přístup k elektronické žákovské knížce i rodičovskému portálu. Více informací o tomto programu se dozvíte při 

zápisu a na úvodní schůzce s rodiči budoucích prvňáčků. 

 

 

Poté už jen kliknete na ODESLAT PŘIHLÁŠKU  a online zápis je tímto dokončen. Na Vaši emailovou adresu 

následně přijde potvrzení o přijetí přihlášky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezapomeňte, prosím, zaškrtnout 

poslední 3 políčka před odesláním 

přihlášky. Bez zaškrtnutí těchto dvou 

políček není možné online přihlášku 

dokončit. Děkujeme. 


