V Bratislave sa začínajú zápisy prvákov do škôl
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Na zápise sa zúčastnia všetky deti, ktoré do konca augusta tohto roku dovŕšia šiesty rok veku a
tiež tie, ktoré mali odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden rok.
Bratislava 14. januára (TASR) - V hlavnom meste sa začína zápis detí do prvých ročníkov
základných škôl. V niektorých bratislavských mestských častiach bude prebiehať tento mesiac, v
ostatných vo februári. Na zápise sa zúčastnia všetky deti, ktoré do konca augusta tohto roku dovŕšia
šiesty rok veku a tiež tie, ktoré mali odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden
rok.
V najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalka budú deti do prvých ročníkov zapisovať budúci
týždeň, a to v piatok 23. januára od 15.00 do 18.00 h a v sobotu 24. januára od 8.00 do 12.00 h.
Zapísať svoje dieťa budú môcť rodičia na všetkých 11 základných školách, ktoré táto mestská časť
zriaďuje.
V Starom Meste a v Ružinove sa zápisy začnú až vo februári, a to v piatok 13. februára v čase
od 14.00 h, resp. 14.30 h v Ružinove, do 18.00 h a v sobotu 14. februára budú prebiehať medzi 8.00
a 12.00 h. Prváci v Novom Meste zase môžu prísť na zápis v piatok 6. februára od 14.00 do 18.00 h a
v sobotu 7. februára od 8.00 do 12.00 h. Napríklad v malých Rusovciach však deti zapíšu už tento
týždeň, v piatok 16. januára od 15.00 do 18.00 h a v sobotu 17. januára od 8.00 do 12.00 h.
Na zápis treba priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz jeho zákonného zástupcu a podľa
potreby i doklad o zdravotnom znevýhodnení dieťaťa. Okrem svojich osobných údajov a údajov
dieťaťa bude rodič uvádzať na zápise aj adresu zamestnávateľa. Svoje dieťa môžu rodičia zapísať iba
na jednu základnú školu, o jeho prijatí potom rozhodne riaditeľ školy.
Rodičia zapisujú svoje deti v školskom obvode, kde má žiak trvalý pobyt. Ak si vyberú inú školu,
musia to nahlásiť riaditeľovi školy, do ktorej dieťa podľa spádovej oblasti patrí. V prípade, že dieťa
bude navštevovať základnú školu v zahraničí, rodič ho musí zapísať na plnenie povinnej školskej
dochádzky na Slovensku, spravidla v kmeňovej škole v mieste trvalého bydliska. Žiak inej ako
slovenskej národnosti môže byť zapísaný do ktorejkoľvek školy na území mesta, ktorá poskytuje
vyučovanie v materinskom jazyku dieťaťa.
Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy má na Slovensku každý rodič, za
neprihlásenie dieťaťa do školy možno uložiť jeho zákonnému zástupcovi finančnú sankciu.
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