ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
Trnková 1, 851 10 Bratislava - JAROVCE

Oznámenie
o povinnom zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy
pre školský rok 2019/2020
V súlade s § 20 zákona č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonný zástupca dieťaťa je
povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole. Zapísané musí byť každé dieťa, ktoré do dňa začatia nového školského roku
dovŕši 6 rokov, i to, ktoré malo v predchádzajúcom roku odklad povinnej školskej
dochádzky.
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ, Trnková 1, 851 10 Bratislava - Jarovce sa
uskutoční:
- v piatok 26. apríla 2019 od 15:00 hod. do 18:00 hod.
- v sobotu 27. apríla 2019 od 8:00 hod. do 12:00 hod.
Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa je povinný predložiť:
- občiansky preukaz
- rodný list dieťaťa
- podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa
Práva a povinnosti zákonného zástupcu pri zápise
(1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt v čase
zápisu. Ak dieťa nemá trvalý pobyt, zákonný zástupca dieťa prihlási na povinnú
školskú dochádzku v škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve.
(2) Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa aj inú školu mimo školy v
školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt. Riaditeľ tejto školy udelí súhlas s
prijatím s prihliadnutím na kapacitné možnosti školy, po umiestnení a uspokojení
záujmu zákonných zástupcov detí, patriacich podľa trvalého pobytu k príslušnej
škole, resp. po umiestnení detí v škole na základe rozhodnutia súdu .
(3) O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 31. mája,
ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.
(4) Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada výnimočne o prijatie dieťaťa, ktoré
nedovŕšilo šiesty rok veku na plnenie školskej dochádzky, je povinný k žiadosti
predložiť súhlasné stanovisko príslušného zariadenia výchovného poradenstva a
prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
V Bratislave, dňa 05. 03. 2019
Mgr. Eva Ondrášeková
riaditeľka školy
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