
OZNÁMENIE

k zápisu detí do 1. ročníkov základných škól
v zriad‘ovateľskej pósobnosti mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v novomestských základných školách pre školský
rok 202 1/2022 bude vzhľadom na epidemiologickú situáciu prebiehať elektronicky v termíne

od 12. apríla 2021 do 23. apríla 2021.
Pre zapísanie dieťafa do prvého ročníka základnej školy rnusia zákonní zástupcovia (ďalej len .‚rodič“)
podl‘a pokynov vyplnit‘ prihlášku, ktorá je na web stránke konkrétnej školy. Ak rodič nemá rnožnosť
komunikovaf elektronicky, móže si po dohode s vedením školy vyzdvihnút‘ prihlášku osobne.
Prípadné stretnutia v škole sa uskutočnia za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení.

Rodič je povinný zapÍsat‘ do základ nej školy diet‘a, ktoré do 31. augusta 2021 dovrší 6. rok veku.

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijat‘ diet‘a, ktoré nedovšilo šiesty rok veku,
a to po vyj adrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára
pre deti a dorast. Ak diet‘a po dověšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spósobilost‘, riaditeľ
školy rozhodne na základe písomného vyj adrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu rodiča
o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Rodič diet‘at‘a
so špeciálnym výchovno-vzdelávacími potrebaini spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyj adrenie
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia
diet‘at‘a.

Podl‘a zákona si žiak plní povinnťi školskú dochádzku v zákiadnej škole v školskom obvode,
do ktorého podľa trvalého bydliska patrí, ak sa rodič nerozhodne inak. Ziak si móže plnit‘ povinnú
školskú dochádzku aj mimo školského obvodu, pokial‘ ho riaditel‘ školy príjme. Riaditel‘ spádovej
školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto
trvalého pobytu v školskorri obvode spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov
v triede príslušného ročníka. V prípade, že si diet‘a bude plnif povinnú školskú dochádzku v zahraničí,
musí ho rodič zapísat‘ aj do zákiadnej školy v Slovenskej republike, spravidla v mieste trvalého
bydliska. O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhoduje riaditel‘ školy. Rozhodnutie o prijatí alebo
neprijatí dieťat‘a vydáva riaditel‘ školy do l5.júna 2021.

Odporúčame overit‘ si aktuálne inforrnácie pred konaním zápisu na webovej stránke konkrétnej
základnej školy s materskou školou.

Kusý
;kej časti



Kontakty na základné školy:

ZŠ s MŠ, Cádrova 23
www.zscaba.edupage.org
Riaditel‘ školy: Mgr. Mária Dolnáková

ZŠ s MŠ, Česká 10
www.zsceska.sk
Riaditel‘ školy: Mgr. Iveta Kopásková

ZŠ s MŠ, Jeséniova 54
www.zsjeseniovaba.edu.sk
Riaditel‘ školy: Ing. Zuzana Salíniová

ZŠ s MŠ, Kalinčiakova 12
www.skolakalina.sk
Riaditeľ školy: Dušan Noga

ZŠ s MŠ, Odborárska 2
www.zsodborba.edu.sk
Riaditeľ školy: Mgr. Ľubica Daneková

ZŠ s MŠ, Riazanská 75
www.zsriazanska.sk
Riaditel‘ školy: Mgr. Katarína Cuntalová

ZŠ s MŠ, Sibírska 39
www.sibirska.edupage.org
Riaditeľ školy: Mgr. Milena Partelová

ZŠ s MŠ, Za kasárňou 2
www.zakasarriou.sk
Riaditeľ školy: PaedDr. Monika Hulenová


