Zápisy prvákov do základných škôl sa začnú už budúci týždeň
(18.01.2014; www.cas.sk; Správy, s. -; SITA)

Zápisy prvákov do základných škôl v Bratislave sa začnú už koncom budúceho týždňa.
Prvé zápisy budúcich školákov sa začnú na školách v pôsobnosti v Starom Meste, kde sa budú
konať v piatok 24. januára od 14:00 do 18:00 a v sobotu 25. januára od 08:00 do 12:00. Agentúru
SITA o tom informovala hovorkyňa Starého Mesta Alexandra Obuchová. Do základných škôl v
Ružinove, Novom Meste, Petržalke, Karlovej Vsi či v Rači môžu rodičia svojich budúcich prvákov
zapísať 7. a 8. februára.
Budúcich prvákov do základných škôl v pôsobnosti bratislavského Nového Mesta môžu rodičia
zapísať v piatok 7. februára od 14:00 do 18:00 a v sobotu 8. februára od 08:00 do 12:00. S blížiacim
sa zápisom budúcich prvákov novomestské základné školy pripravili aj dni otvorených dverí, kde sa
rodičia môžu oboznámiť s ich ponukou. V rovnakom termíne budú zapisovať prvákov aj v
ružinovských základných školách ZŠ Borodáčova 2, ZŠ Drieňova16, ZŠ Kulíškova 8, ZŠ Nevädzova
2, ZŠ Medzilaborecká 11, ZŠ Mierová 46, ZŠ Ružová dolina 29 a ZŠ Vrútocká 58. Informácie o
zápisoch detí do škôl nájdu rodičia na internetových stránkach či na budovách škôl.
Do základných škôl v pôsobnosti mestskej časti Karlova Ves a Petržalka zapíšu budúcich prvákov
v piatok 7. februára od 15:00 do 18:00 a v sobotu 8. februára od 08:00 do 12:00. Druhý februárový
piatok a sobota bude patriť zápisom prvákov do základných škôl aj v Rači. Rodičia môžu svoje otázky
v súvislosti s nástupom ich detí do základnej školy položiť riaditeľkám račianskych škôl, ale i
odborníkom a psychológom na stretnutí s názvom Budeme mať prváka. Stretnutie sa bude konať 5.
februára o 17:00 v Nemeckom kultúrnom dome v Rači.
Zákonný zástupca je povinný zapísať do prvého ročníka základnej školy dieťa, ktoré do konca
augusta 2014 dovŕši šesť rokov a dosiahne školskú spôsobilosť. Pri zápise dieťaťa do školy rodič
predloží rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz. Za neprihlásenie dieťaťa do školy však môže
dostať zákonný zástupca pokutu do výšky 331 eur. Ak dieťa nedosiahlo dovŕšením šiesteho roku
požadovanú školskú spôsobilosť, môže zákonný zástupca požiadať o odklad začiatku plnenia
povinnej školskej dochádzky. Súčasťou tejto žiadosti musí byť odporučenie všeobecného lekára pre
deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Dieťa si plní povinnú
desaťročnú školskú dochádzku v obvode, kde má trvalý pobyt. Na žiadosť rodiča a so súhlasom
riaditeľa školy, môže byť dieťa prijaté do školy mimo svojho školského obvodu.
Text k obr.:
Budúci prváci vedia už mnohokrát písať a základné počty zvládnu tiež.
malý budúci prváci sa do školy tešia.
Prváci sa učia hravou formou.

