Do prvých ročníkov by mali rodičia v hlavnom meste prihlásiť asi tritisíc
detí
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BRATISLAVA - V hlavnom meste sa koncom tohto týždňa začína zápis prvákov do 83
bratislavských základných škôl. Dnes ich navštevuje viac ako 24-tisíc detí a samospráva očakáva, že
v budúcom školskom roku zasadne do lavíc asi tritisíc prvákov.
"Rodičia školou povinných detí by pri zápise nemali zabudnúť opýtať sa vedenia školy na to, koľko
detí bude maximálne v triede. Nemenej dôležitou informáciou je otázka počtu hodín cudzieho jazyka,
kedy sa začína s výučbou informatiky alebo do akých mimoškolských aktivít sa môžu deti zapojiť,"
radí riaditeľ kancelárie primátora Ľubomír Andrassy.
Dopĺňa, že každá základná škola je povinná zverejniť na svojej internetovej stránke správu o
výchovno-vzdelávacej činnosti, v ktorej sa rodič dočíta informácie o kvalifikovanosti učiteľov,
dosahovaných výsledkoch v oblasti vzdelávania, ale aj v krúžkovej, voľnočasovej oblasti.
Nezabudnite na rodný list dieťaťa Ako prví začínajú so zápisom prvákov v bratislavskom Starom
Meste. V priestoroch jednotlivých základných škôl sa koná v piatok 24. januára v čase od 14:00 do
18:00 a v sobotu 25. januára od 8:00 do 12.00.
"Na zápise musia rodičia predložiť rodný list dieťaťa a osobné údaje jeho zákonných zástupcov.
Podľa potreby taktiež musia predložiť doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa," vysvetľuje hovorkyňa
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Alexandra Obuchová.
Tento školský rok má podľa jej slov najviac prvákov Základná škola na Mudroňovej (64) a
Vazovovej ulici (59), naopak najmenej ZŠ Jelenia (29). "Spolu je v prvých ročníkoch 328 žiakov,"
doplnila.
V najväčšej bratislavskej mestskej časti, Petržalke, rovnako ako vo väčšine ďalších sa zápis
prvákov bude konať 7. a 8. februára. V priestoroch jedenástich petržalských základných škôl
prebehne v prvý deň od 15:00 do 18:00, v druhý od 8:00 do 12:00, informovala petržalská hovorkyňa
Michaela Platznerová.
Práva aj povinnosti pre rodičov
Povinný zápis do základnej školy platí pre toho rodiča, ktorého dieťa dovŕši do konca augusta tohto
roka šiesty rok veku. Za neprihlásenie dieťaťa do školy je možné uložiť jeho zákonnému zástupcovi
finančnú sankciu až do výšky 331 eur.
Dieťa si plní povinnú desaťročnú školskú dochádzku v obvode, kde má trvalý pobyt. Na žiadosť
rodiča, a taktiež so súhlasom riaditeľa školy, môže byť žiak prijatý do školy mimo oficiálneho
školského obvodu.
"V rámci Bratislavy platí tiež pravidlo, že žiak inej ako slovenskej národnosti, môže byť zapísaný do
ktorejkoľvek školy na území mesta, ktorá poskytuje vyučovanie v materinskom jazyku dieťaťa," doplnil
Andrassy.

