OZNÁMENIE
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

VYHLASUJE
zápis detí do prvých ročníkov základných škól pre školský rok 20 19/2020,
ktorý sa uskutoční v termíne:

piatok
sobota

5. apríla 2019
6. apríla 2019

od 14.00 h do 18.00 h
od 08.00 h do 12.00 h

V súlade s 19 a 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v súlade s VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2015,
sú zákonní zástupcovia detí, ktoré do 31. augusta 2019 dovšia 6. rok veku a deti, ktorým bol odložený
zač iatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok, povinní prihlásit‘ ich na zápis do základnej školy.
Deti sú zapisované do prvého ročníka základnej školy spravidla podl‘a školského obvodu, v ktorom
majú trvalé bydlisko. Diet‘a méže plnit‘ povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole,
ak ho riaditel‘ tejto školy prijme. Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijat‘ diet‘a, ktoré
nedovšilo šiesty rok veku, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že diet‘a bude plnit‘ povinnú školskú
dochádzku v zahraničí, zákonní zástupcovia ho musia zapísat‘ aj na kmeňovú základnú školu
v Slovenskej republike, spravidla v mieste trvalého bydliska.
Pozývame oboch rodičov (zákonných zástupcov), aby spolu s diet‘at‘om prišli na zápis
do základnej školy, kde musia predložit‘ platný občiansky preukaz, spolu s rodným listom
diet‘at‘a. Ak malo diet‘a odklad, je potrebné priniest‘ rozhodnutie o odklade z minulého roka, a podl‘a
potreby aj doklad o zdravotnom postihnutí diet‘at‘a. Podrobnejšie informácie poskytne riaditel‘ školy,
resp. ním poverený zástupca školy.
Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti diet‘at‘a
k povinnej školskej docbádzke je postihnutel‘né ako priestupok podl‘a 37 (1) zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K zápisu je potrebné prihlásit‘ aj deti telesne postihnuté, aby bob možné včas zabezpečit‘ ich vhodné
zaškolenie alebo prijat‘ d‘alšie opatrenia, napr. zaradenie do príslušného druhu a typu školy pre deti
vyžaduj úce osobitnú starostlivost‘ alebo osbobodenie od dochádzky do školy.
Kontakty na základné školy v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto:
názov školy
ZŠ s MŠ, Cádrova 23
ZŠ s MŠ, Česká 10
ZŠ s MŠ, Jeséniova 54
ZŠ s MŠ, Kalinčiakova 12
ZŠ s MŠ, Odborárska 2
ZŠ s MŠ, Riazanská 75
ZŠ s MŠ, Sibírska 39
ZŠ s MŠ, Za kasárňou 2

telefónne číslo
02/20275593
02/4437263 1
02/54654594
02/4463 7274
02/492026 11
02/44253 122
02/44253786TIŠ
02/442508,Ĺ___—

e-mail
riaditel®zscadrova.sk
riaditel@zsceska.sk
saliniova®zsjeseniovaba.edu.sk
riaditel@skolakalina.sk
danekova.lubica®zsodborba.edu.sk
papugazsriazanska.sk
parte1ova®sibirska.sk
#ite1zakasarnou.sk

