Zápis do ŠD Sedmikráska
pro školní rok 2019/2020
Elektronický zápis do ŠD
 probíhá od 17. 6. – 23. 6. 2019





(pro toho, kdo nemá přístup k internetu, probíhá zápis v hlavní budově školy po osobní nebo telefonické
dohodě s vedoucí vychovatelkou)
zápis je určený pro stávající žáky 1. – 3. tř. ve školním roce 2018/2019
zákonný zástupce žáka dostane na třídní schůzce 3. 6. 2019 identifikační číslo a heslo pro elektronický zápis
toto heslo je platné pro registraci do ŠD a zájmových kroužků
žáci budoucích 5. tříd budou do ŠD přijímáni pouze z opodstatněných důvodů, na základě rozhodnutí
ředitele školy po předložení písemné žádosti zákonných zástupců, kterou si podají do 17. 6. 2019
(v žádosti uvádějte, zda máte zájem o ranní či odpolední provoz ŠD)

Úspěšné kroky k přihlášení do ŠD
1.
2.
3.
4.
5.
6.

přihlaste se na stránkách www.21zsplzen.cz/zapis zadáním identifikačního čísla a hesla
vyplňte nebo zkontrolujte osobní údaje
vyplňte docházku a způsob odchodu ze ŠD
pokud vše vyplníte správně a odešlete, objeví se Vám potvrzení v zeleném rámečku
ve složce TISK najdete přihlášku, na jejíž druhé straně jsou údaje k platbě
přineste do 26. 6. 2019 do ŠD podepsanou přihlášku a zašlete školné na účet školy
(v případě nezaplacení a neodevzdání přihlášky v termínu nebude s dítětem do ŠD počítáno)



rozdělení dětí podle tříd do oddělení:
ŠD Ruská 1.patro
2.A – Berušky
2.B – Stonožky
2.C – Rybičky
2.D – Veverky
ŠD Ruská 2.patro
3.C – rozdělena mezi odděleními

ŠD Slovanská - hl. budova školy
3.A - Pandy
3.B – Hroznýši a Motýli
3.D – Želvy
4.A – Motýli
4.B – Sloni a Želvy
4.C – Sloni
4.D – Hroznýši

Děti jsou do jednotlivých oddělení již rozděleny, zápisem si své místo potvrdíte.
Elektronický zápis do zájmových kroužků
 probíhá od 17. 6. – 23. 6. 2019
 přihlásit se můžete na adrese www.21zsplzen.cz/zapis zadáním identifikačního čísla a hesla
 platbu proveďte do 26. 6. 2019 - bezhotovostně na účet školy
 přihlášku vytiskněte a podepsanou předejte kterékoli paní vychovatelce v ŠD nebo
ve vrátnici paní vrátné do 26. června 2019
 veškeré informace naleznete na webových stránkách naší školy
Zákonný zástupce, který nemá identifikační číslo a heslo pro elektronický zápis, si může tyto
údaje vyzvednout u vedoucí ŠD.
Školné za ŠD je 2 100,- Kč na školní rok, je oddělené od zápisného do jednotlivých zájmových
kroužků.
Za nás a všechny vychovatelky ŠD Sedmikráska Vám přejeme krásné léto a v září zase na shledanou
Jana ŠEDIVCOVÁ
vedoucí vychovatelka
ŠD Sedmikráska - Ruská
telefon: 777 790 457
SedivcovaJa@zs21.plzen-edu.cz

Kateřina ŠTĚPÁNKOVÁ
vedoucí vychovatelka
ŠD Sedmikráska - Slovanská
telefon: 378 028 448
StepankovaKa@zs21.plzen-edu.cz

