
Průvodce zápisem on-line 

1. Otevřete on-line formulář a vyplňte požadované údaje. 

Vyznačte, pokud žádáte o odklad dítěte, nebo zda byl dítěti povolen odklad v minulém 

školním roce.  

2. Pečlivě vyplněnou přihlášku potvrďte červeným tlačítkem vlevo dole a přejděte na výběr 

termínu (týká se rodičů, kteří nemohou vygenerovanou přihlášku zaslat datovou schránkou 

nebo e-mailem s elektronickým podpisem – viz bod 6*). Pokud chcete opravit údaje a nejde 

to, doporučujeme formulář otevřít a vyplnit znovu. 

3. Zvolte Místnost – pokud nežádáte odklad, volte Vestibul školy. Pokud žádáte o odklad, 

volte Zápis s ODKLADEM – 1. patro .  Budou-li termíny pro “odklad” vyčerpány, volte 

jakýkoli volný termín z nabídky.  

4. Červeným tlačítkem vlevo dole dokončete registraci. 

5. Po dokončení vám přijde zpráva na vámi uvedený e-mail  s instrukcí k zápisu. Zde také 

naleznete odkaz ke stažení přihlášky ve formátu PDF.  Přihlášku ve formátu PDF je třeba 

doplnit vyplněním některých informací, např. vyjádření preferencí týkajících se paní učitelky 

nebo spolužáka – kamaráda.   

Pokud žádáte o odklad, najdete zde také odkaz ke stažení  žádosti o odklad.  

6. Žádost (žádosti) zašlete:  

 e-mailem na adresu janu@zsbarr.cz a přijďte v rezervovaný čas potvrdit přihlášku svým 

podpisem a s osobními dokumenty 

 e-mailem s elektronickým podpisem na adresu janu@zsbarr.cz – formální část přihlášky 

je dokončena, zákonní zástupci přinesou osobní dokumenty k ověření na motivační 

setkání Škola nanečisto 9.6. v 16.h. 

 datovou schránkou na hpdjrgr - formální část přihlášky je dokončena, zákonní zástupci 

přinesou osobní dokumenty k ověření na motivační setkání Škola nanečisto 9.6. v 16.h. 

7. Pokud jste již přihlášku mailem zaslali, prosíme, abyste postupovali od bodu 1. a registrovali 

se znovu. Díky rezervačnímu systému si tak vyberete termín schůzky, který se vám hodí. 

8. Pokud se nemůžete ze závažných důvodů schůzky ve škole zúčastnit, informujte zástupkyni 

pro pedagogický proces Ing. Danu Janů janu@zsbarr.cz  a v e-mailu prosím uveďte své 

telefonní číslo.  
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