
                                ZÁKLADNÁ ŠKOLA – ALAPISKOLA, ŽIRANY 394 

                                       Zápis do 1. ročníka 

 

Vážení rodičia, milí budúci prváci! 

 

Oznamujeme Vám ,  že Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022  

sa uskutoční v termíne 12.4. -16.4.2021 bez osobnej prítomnosti detí. 
Tlačivá budú sprístupnené od 7.4.2021 na webovej stránke obce                             
a  internetovej FB stránke školy . Zákonný zástupca si môže vyzdvihnúť tlačivá  
aj osobne v základnej škole alebo v materskej škole. 
Vyplnené a podpísané tlačivá zákonných zástupcov je potrebné doručiť do školy 
v termíne zápisu podľa pokynu riaditeľa školy.  

Na adresu školy: 

Základná škola- Alapiskola 
Žirany 394 
951 74 Žirany 

Elektronicky: zszirany@gmail.com 

Osobne: 12.4.2021 od 15.00-17.00h. 

Overovanie údajov sa uskutoční v termíne, ktorý Vám oznámime.  

K overovaniu údajov  bude potrebné priniesť občiansky preukaz a rodný list 

dieťaťa.Všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko-

epidemiologických opatrení.                                                                                                                          

Podrobnejšie sa môžete informovať k zápisu priamo u riaditeľky základnej  
školy  telefonicky  0910903465 alebo  zszirany@gmail.com 

Zmenou oproti minulým školským rokom je, že v prípade školskej nezrelosti 
dieťaťa zákonný zástupca nežiada základnú školu o odklad, ale žiada materskú 
školu o pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní a základnej škole túto 
skutočnosť povinne oznámi. 

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do základnej školy vydá riaditeľka najneskôr do 
15. 6. 2021. Rozhodnutie si rodičia môžu prevziať aj osobne u riaditeľky školy 
10.6.2021 po telefonickom dohovore.                                                                                
Na všetkých budúcich prváčikov sa už veľmi tešíme. 

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.                                   Mgr. Henrieta Šimeková 
 

 

https://zstopolovanr.edupage.org/news/#1583
mailto:zszirany@gmail.com
mailto:zszirany@gmail.com


Základná škola- Alapiskola ponúka svojim žiakom: 
 

• príjemné školské prostredie, 
• kvalifikovaných učiteľov, 
• moderne zariadené učebne, 
• školu rodinného typu, 
• zdravé školské prostredie, 
• vybudovaný školský areál s množstvom zelene, 
• multifunkčnéihrisko s lezeckou stenou, 
• vyučovanie v školskej EKO učebni, 
• zážitkové formy vyučovania, 
• školu, ktorá vyučuje moderne a inovatívne, 
• modernú počítačovú učebňu, 
• školu, ktorá chráni prírodu a rozvíja zdravý životný štýl, 
• školu, ktorá má tradície, 
• pestrú záujmovú krúžkovú činnosť, 
• zdravé stravovanie v ŠJ, 
• pestrú činnosť v školskom klube detí, 
• vyučovanie cudzích jazykov – anglického, 
• školu v prírode, plavecký výcvik, 
• možnosť zapájať sa do rôznych súťaží a olympiád, 
• podrobnejšie informácie a fotografie zo života školy nájdete  

na FB Základná škola Žirany 
 

Usmernenie  LINK  

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-a-prijimaniu-deti-na-plnenie-povinnej-skolskej-

dochadzky/ 
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