Đăng ký xin học sớm trực tuyến giúp bạn giảm nhẹ và giải quyết nhanh chóng việc đăng ký xin học
cho trẻ vào mẫu giáo. Trước thời hạn đăng ký xin học theo quy định, bạn có thể thoải mái ở nhà điền
đơn trực tuyến và nhờ đó trẻ của bạn được đăng ký sớm đến trường mẫu giáo.
Tất cả thông tin từ đơn này sẽ ngay lập tức được gửi đến tài khoản của trường mẫu giáo và công việc
của bạn chỉ là in đơn đã điền, xin chứng nhận của bác sỹ vào đơn.
Sau đó bước cuối cùng còn lại là trực tiếp đến trường vào ngày đăng ký xin học theo quy định. Vì tất
cả các thông tin cần thiết nhà trường đều đã có nên quá trình xin học cho con bạn sẽ được rút ngắn
nhất có thể.
Và bạn cũng có thể đặt giờ chính xác trước để đến trường vào ngày đăng ký xin học như quy định
nếu như trường mẫu giáo bạn chọn có sử dụng tiện ích này.
Tất cả các thông tin bạn điền trên trang web được đưa thẳng vào hệ thống của trường mẫu giáo vì
thế ngoài trường mẫu giáo bạn chọn sẽ không một ai khác có thể tiếp cận những thông tin này.
Làm như nào?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

www.elektronickypredzapis.cz
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
TÌM TRƯỜNG
ĐĂNG KÝ XIN HỌC SỚM TRỰC TUYẾN
TRỰC TIẾP ĐẾN TRƯỜNG VÀO NGÀY ĐĂNG KÝ XIN HỌC

1) Bạn hãy vào trang web: www.elektronickypredzapis.cz và chọn ĐĂNG KÝ.
2) Bạn hãy điền email để có thể nhận đường link kích hoạt tài khoản, hãy chọn lựa mật mã để
đăng nhập vào tài khoản của bạn và ấn ĐĂNG KÝ.
3) Sau khi gửi đăng ký, đường link kích hoạt sẽ được gửi đến email của bạn, hãy ấn vào đường
link này để kích hoạt tài khoản của bạn. Sau đó trên trang web www.elektronickypredzapis.cz
bạn hãy kích vào ĐĂNG NHẬP, điền email và mật mã bạn đã chọn để đăng nhập vào tài
khoản của bạn.
4) Ở trang chủ, bạn hãy sử dụng cửa sổ dành cho tìm trường mẫu giáo và bạn có thể dễ dàng
tìm bằng cách điền toàn bộ hoặc một phần tên trường mà bạn muốn xin học cho con sau đó
kích vào trường bạn muốn chọn trong danh sách được đưa ra.
5) Sau khi chọn trường mẫu giáo, trang web sẽ hiển thị cho bạn trang thông tin nơi bạn có thể
tìm các thông tin về trường mẫu giáo cũng như các chi tiết về đăng ký xin học sớm trực tuyến
và đăng ký xin học theo quy định. Tại đây bạn hãy kích vào ĐĂNG KÝ SỚM VÀO TRƯỜNG
MẪU GIÁO và điền đơn trực tuyến.
6) Sau khi điền đơn hãy kích vào GỬI ĐƠN và đơn của bạn sẽ được gửi đến trường mẫu giáo.
Ngoài ra nếu trường mẫu giáo của bạn có tiện ích để bạn có thể hẹn giờ trước thì bạn có thể
đến trường theo hẹn vào ngày đăng ký xin học theo quy định. Sau đó chương trình sẽ hướng
dẫn bạn những bước tiếp theo như in đơn đã điền, xin chứng nhận bác sĩ vào đơn v.v.. Bạn
cũng sẽ nhận được email thông báo về thời gian khi nào bạn cần đến trường vào ngày đăng
ký xin học theo quy định.
Thông tin chi tiết tại: www.elektronickypredzapis.cz

