
1. krok - Podání žádosti o přijetí je možné těmito různými způsoby (vyberte pro 

vás nejvhodnější): 

1. Osobně v den Zápisu tj. 27. 4. 2022. 

2. Osobním podáním do dne konání Zápisu v kanceláři Waldorfské základní školy, Tyršova 485, 

Semily . 

3. Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou na: Waldorfská základní a střední škola Semily, 

p. o., Tyršova 485, 513 01 Semily (rozhodující je datum podání na poštu). 

4. Zasláním do datové schránky školy: shdknnh - zákonný zástupce musí mít datovou schránku 

jako fyzická osoba. 

5. E-mailem na: info@waldorf.semily.cz; zákonný zástupce má platný uznávaný elektronický 

podpis, kterým žádost podepíše (nestačí poslat prostý email). 

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše 

uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby žádost 

o přijetí do 5 dnů osobně potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží. 

Žádost o přijetí přílohou. 

2. krok – rezervace termínu na den Zápisu (Zápis se uskuteční 27. dubna 2022) 

V přihlašovací tabulce si vyberte čas, kdy se k nám společně s dítětem můžete dostavit - zjistíte volný 

termín, zavoláte na uvedený kontakt a my vám čas zarezervujeme. 

Odkaz k rezervaci termínu ve zprávě na webu 

 

3. krok – den Zápisu 

s sebou: 
• Žádost o přijetí (pokud ji nedodáte předem výše uvedeným způsobem). 

• Kopie rodného listu dítěte (není třeba úředně ověřovat). 

• Žádost o odklad, pokud jej budete řešit. 

• Dotazník pro rodiče s vámi rádi vyplníme v den Zápisu při společném rozhovoru (pokud jej 

nedodáte vyplněný předem výše uvedeným způsobem spolu s žádostí o přijetí).  

Dotazník pro rodiče přílohou 

Žádost o doklad přílohou 

 

4. krok – pokud se nemůžete osobně dostavit 

• V případě, že se nemůžete dostavit osobně s dítětem v den Zápisu, budeme rádi, pokud nám 

tuto skutečnost předem oznámíte. 

• Dále vás požádáme, abyste výše uvedeným způsobem doručili spolu s Žádostí a Dotazníkem 

pro rodiče i obrázek, který Váš předškolák nakreslí, nejlépe obrázek Vaší rodiny a místa, kde 

žijete; pokud přidáte i malou fotku Vašeho dítěte, bude to pomoc pro učitele budoucí 1.třídy. 


