
Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ TGM Vimperk 

Možnosti přihlášení 

1) Poštou – v termínu od 1. 4. do 16. 4. 2020 (rozhoduje razítko podání). Stáhněte, 

vytiskněte a vyplňte formulář ŽÁDOST O PŘIJETÍ (odkaz ke stažení), připojte prostou 

kopii rodného listu a občanského průkazu zákonného zástupce. 

V případě odkladu stáhněte, vyplňte a vytiskněte žádost o odklad (odkaz ke stažení) 

a přidejte doporučení školského poradenského pracoviště a dětského lékaře.  

Zašlete doporučeně na adresu: Základní škola TGM Vimperk, 1. máje 268, 385 01 

 

2) Osobní doručení do schránky ZŠ TGM u hlavního vchodu  budovy 1. máje 268 

v zalepené obálce v termínu 1. 4. – 16. 4. 2020. Stáhněte, vytiskněte a vyplňte 

formulář ŽÁDOST O PŘIJETÍ (odkaz ke stažení), připojte prostou kopii rodného listu  

a občanského průkazu zákonného zástupce.  

V případě odkladu stáhněte, vyplňte a vytiskněte žádost o odklad (odkaz ke stažení)  

a přidejte doporučení školského poradenského pracoviště a dětského lékaře.  

 

Pokud nemáte možnost formulář vytisknout, kontaktujte nás na tel.č. 388412017, 

formulář zašleme nebo si ho vyzvednete osobně. 

 

3) Datová schránka – formulář zašlete do datové schránky ZŠ TGM – identifikátor – 

4sjms9z 

 

4) E-mailem – vytištěný a vyplněný formulář opatřete elektronickým podpisem a zašlete 

v termínu 1. 4. – 16. 4. 2020 na adresu: skola@zstgmvimperk.cz  

 

5) Elektronicky – odkaz na elektronický formulář (zde), termín 1. 4. – 16. 4. 2020,  

na tomto odkazu naleznete další postup týkající se předání potřebných dokladů  

 

6) Osobní přítomnost zákonného zástupce bez účasti dětí dne 17. 4. 2020 v budově 

Pražská 167 od 13.00 do 17.00  

Zápis bude probíhat v souladu s aktuálními opatřeními Ministerstva zdravotnictví  

a vlády ČR týkajícími se výskytu a šíření onemocnění COVID – 19 (zákaz vstupu bez 

zakrytí úst a nosu rouškami). K zápisu přineste rodný list dítěte a průkaz totožnosti, 

popř. rozhodnutí soudu o svěření do péče. 

V případě onemocnění či karantény zákonného zástupce bude organizován náhradní 

termín dle telefonické domluvy. 

Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu zašleme registrační číslo Vašeho dítěte. 

Zveřejnění seznamu přijatých žáků (registračních čísel) bude na webu školy: 15. 5. 2020 

Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka ZŠ TGM Vimperk 

Kontakty:   

tel.: 388412017, 388412041, mob.: 731585681 

www.zstgmvimperk.cz  

skola@zstgmvimperk.cz 
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