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V Českém Krumlově 22. 4. 2022 
 
 
 
Dobrý den, 
 
Vzhledem k Vašemu předchozímu zájmu o přijetí Vašeho syna/dcery na naši školu bych si Vás dovolil 
požádat o následující, a to pokud možno během příštího týdne. 
 

1. Žádost o přijetí žáka (pokud jste ještě neposílali, netýká se žáků budoucích 1. ročníku) 
2. Žádost o vystavení karty ISIC a podepsanou fotografii pasového formátu (od nového školního 

roku budou mít tuto ID kartu všichni žáci a bude sloužit ke vstupu do školy, odebírání obědů  
a svačin, platba za kartičku bude stržena dětem v září) 

3. Informace o rozdělení žáků v 6. třídách bude k dispozici do 10. 6. 2022 na našem webu  
4. Informace o rozdělení žáků ve školní družině budou k dispozici na našem webu nejpozději 

začátkem července 
5. Informace o pomůckách potřebných k zahájení výuky budou k dispozici na našem webu 

nejpozději začátkem července 
 
*žádosti lze zaslat poštou, elektronicky nebo datovou schránkou na níže uvedené kontaktní údaje 

 
Následně bych Vám zaslal rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte na naši školu. (rozhodnutí o přijetí 
budoucích žáků 1. ročníku je extra na webu školy – úřední desce).  
 
V případě, že již nemáte zájem o vzdělávání na naší škole, požádal bych Vás o tuto informaci,  
abychom dali volné místo k dispozici dalším zájemcům.  
 
Děkuji za součinnost, pochopení a přeji hezký víkend. 
 
 
S pozdravem 
 

Mgr. Josef Haláček 
ředitel 
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https://www.zstgm-ck.cz/wp-content/uploads/2021/Halacek/Ostatni/Zadost-o-prijeti-zaka_2-9.pdf
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