
 Zápis do 1. ročníka pre školský rok 

2020/2021 
 Milí rodičia, podmienky zápisu do 1. ročníka sa v dôsledku epidémie koronavírusu COVID – 

19 zmenili. Ústredný krízový štáb sa snaží minimalizovať osobný kontakt, a tak zabrániť 
šíreniu nákazy, preto sa zápis do prvého ročníka bude konať  najmä online formou od 

16.apríla do 18.apríla 2020 - elektronickou prihláškou. 
V prípade, že z rôznych dôvodov nemáte možnosť  doma vyplniť elektronickú prihlášku, 

bude možný osobný zápis na našej škole (bez prítomnosti dieťaťa) v dňoch: 
 

 16. apríla 2020 (štvrtok) od 14,00 hod. do 18,00 hod. 

 17. apríla 2020 (piatok)  od 14,00 hod. do 18,00 hod. 

 18. apríla 2020 (sobota)  od   8,00 hod. do 12,00 hod. 

(Môžete  si rezervovať  termín na stránke školy). 

  
       V prípade osobného zápisu je potrebné priniesť: 

 občiansky preukaz  

 kópiu rodného listu dieťaťa 

 
Prosíme rodičov, aby vzhľadom na situáciu a podľa svojich možností uprednostňovali 

zápis dieťaťa elektronicky. Budeme veľmi radi, ak potrebné dokumenty vyplníte online 

formou a my ich vytlačíme, aby sme minimalizovali osobný kontakt. Každá prihláška je 
potvrdená mailom.  

  

Overenie údajov prostredníctvom elektronickej prihlášky poskytnutých zákonnými          
zástupcami sa uskutoční  do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia 

školského vyučovania. 
   Ďalšie otázky nám píšte na : eva.pillarova@zsstanicnake.sk 

                                                  livia.slovinska@zsstanicnake.sk     

                                                  zsstanicnake@zsstanicnake.sk              

   prípadne na tel. čísle :         0904 117 642  
Veríme, že napriek sťaženým podmienkam zápis detí spoločne zvládneme! 

 

 

 

 Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2020 šesť rokov.  

(Dieťa je potrebné zapísať, aj keď uvažujete o odklade povinnej školskej dochádzky.  
Rovnako v prípade, ak chcete Vaše dieťa zapísať predčasne.) 

 Zákonný  zástupca  dieťaťa,  ktoré malo  odložený začiatok plnenia 
povinnej školskej dochádzky o 1 školský rok, je povinný opäť zapísať dieťa  
do 1. ročníka ZŠ v nasledujúcom školskom roku. 

 Rodič môže zapísať dieťa iba na jednu základnú školu. 
 Rodič môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu, 

to znamená aj takú, ktorá nie je v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt.           

Už teraz sa na Vaše deti tešíme a zároveň ďakujeme za porozumenie. 
    

   Všetkých žiadame o dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení 
    (každý rodič je povinný prísť do školy s rúškom, rukavicami a s vlastným perom,  

do budovy vstupujte po jednom).  

https://zsstanicnake.edupage.org/register/
http://zsstanicnake.sk/page.php?pagePath=./pages/1920/zapis2020_rezervacka.php

