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Vážení rodi ia budúcich prvákov!č

Zápis do 1. ro níka pre školský rok 2020/2021č  sa vzhľadom k mimoriadnej
situácii v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 vyvolaného novým koronavírusom
uskutoční bez  osobnej  prítomnosti  detí,  vyplnením  prihlášky  online  na
stránke našej školy

( Elektronická prih  l  áška) https://hraboveczs.edupage.org/

v dňoch od 15.4.2020 do 17.4.2020 

                              alebo osobne d a 20.4.2020ň  (pondelok) od 8.30 do 12.00
hod.

Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré do 31.8.2020 dovŕšia šiesty rok veku.
Tlačivá potrebné k zápisu: Žiadosť o prijatie do 1. ročníka   +   Dotazník   (zašleme 
mailom na požiadanie):
                                                                                                                       
hrabovecskola@gmail.com

K osobnému zápisu je potrebné priniesť:   
1. Vyplnenú žiadosť o prijatie do 1. ročníka podpísanú oboma zákonnými zástupcami
dieťaťa
2. Vyplnený dotazník
3. Kópie rodného listu dieťaťa a občianskych preukazov zákonných zástupcov
- Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádz-
ky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára
pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a
prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatoč-
ne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského
vyučovania.
Vážení rodičia,  žiadame Vás o dodržanie všetkých pokynov,  s dôrazom na dodr-
žiavanie  hygienicko-epidemiologických  opatrení,  o dôsledné  vyplnenie  potrebných
dokladov a v prípade žiadosti o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky o dodr-
žanie termínu doručenia potrebných odporučení, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou vy-
dania rozhodnutia o odklade.
Za  pochopenie  ďakujeme  a  tešíme  sa  na  spoluprácu!
Ďalšie  ustanovenia:
Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami
     Základná škola podľa školského zákona vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zá-
stupcov dieťaťa. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoč-
ní do dvoch týžd ov od skon enia mimoriadneho prerušeniaň č  školského vy-
učovania.
Rozhodnutie o prijatí
     V prípade, ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, roz-
hodne o prijatí die a a do 30. júna 2020ť ť .  V prípade, ak nemá riaditeľ školy
k dispozícii  všetky  požadované  dokumenty, rozhodne  o  prijatí  die a ať ť  najne-
skôr do šiestich týžd ov od skon enia mimoriadneho prerušeniaň č  školského
vyučovania. Následne zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej do-
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chádzky  obci,  v  ktorej  majú  trvalý  pobyt.


