Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Žirany 394

Dátum: 7. marec 2018
Miesto: ZŠ s MŠ Žirany 394

OZNÁMENIE O ZÁPISE DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY
V súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 1 0 ods.1 vyhlášky MŠ SR
č. 320/2008 Z. z. o základnej škole sa na našej základnej škole uskutoční zápis detí na plnenie povinnej
školskej dochádzky pre nový školský rok 2018/2019.

Dátum, čas a miesto konania zápisu:

10.4.2018
9.00-17.00
Základná škola - 1 . poschodie

Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom.
Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo,
trvalé bydlisko dieťaťa,
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.
Preto je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.
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Zápis detí do 1, ročníka
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Žirany 394
srdečne pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov k slávnostnému zápisu detí do 1. ročníka.
Oznamujeme rodičom, že zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v utorok 10. apríla 2018
v budove školy. Zápis bude prebiehať na l.poschodí v priestoroch ZŠ od 9.00hod.
do 17.00 hod.
O 9.00hod. začíname hromadným zápisom detí z MŠ pod vedením triednej pani učiteľky .

Našim žiakom ponúkame:
inovatívne vzdelávanie v prijemnom školskom prostredí,
esteticky upravené priestory učební s bezprašnými tabuľami,
zdravú, bezpečnú školu, ktorá nezabúda na tradície a zvyky,
kultúrne prostredie a priestranný školský areál,
vyučovanie v zmodernizovaných učebniach, / počítačová miestnosť, interaktívne tabule/,
výučbu anglického jazyka,
priestor pre rozvoj kreativity a podpom talentu,
popoludňajšiu záujmovú činnosť,
školský klub a stravovanie žiakov v školskej jedálni
možnosť navštevovať školskú knižnicu,
športové, pohybové aktivity a kultúrne podujatia,
zaujímavé školské akcie, exkurzie a školské výlety,
prezentáciu žiakov na kultúrnych vystúpeniach školy a obce.

Vážení rodičia k zápisu ie potrebné priniesť:
•
•
•
•

rodný list dieťaťa
občiansky preukaz alebo fotokópiu OP rodičov
žiadosť o prijatie do 1. ročníka
rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy

Rodič sa pri zápise uvedie:
záväzne výber povinne voliteľného predmetu náboženská alebo etická výchova,
či jeho dieťa bude navštevovať školský klub,
či sa bude jeho dieťa stravovať v školskej jedálni.
Za zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky zodpovedá rodič. Účasť rodiča pri zápise je
potrebná. Rodič vyplní dotazník k zápisu do prvého ročníka ZŠ.
Tlačivá k zápisu sú pre rodičov k dispozícii v MŠ Žirany i pri samotnom zápise.
V zmysle legislatívy riaditeľka školy vydá rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí detí do 1. ročníka
do 15. júna 2018.
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