Zápis do 1.ročníka Základnej školy v Divinke

Zápis do 1. ročníka
Zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ Divinka, Divinka 84 sa uskutoční
8.apríla 2022
od 14.30. hod. do 17.00 hod. v budove ZŠ Divinka
K zápisu detí je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je zverejnená na stránke
školy www.zssmsdivinka.edupage.org v časti ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA.
Prihlášku treba po vyplnení vytlačiť, podpísať oboma zákonnými zástupcami a doručiť škole.
Pri vypĺňaní Prihlášky do 1. ročníka je veľmi dôležité správne vyplniť kontakty na rodičov, resp.
zákonných zástupcov dieťaťa a to telefonické aj emailové,
ak zákonný zástupca nemá možnosť vytlačiť prihlášku, môže formulár vypísať pri zápise v základnej škole.

Zo sebou prineste:
občiansky preukaz
rodný list dieťaťa
splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zákonného zástupcu dieťaťa
15 Eur / na nákup súboru predpisových zošitov na písanie, matematiku,.../
v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho zdravotnom znevýhodnení.
vytlačenú prihlášku

Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia šiesty rok do konca augusta 2022.
Na plnenie povinnej školskej dochádzky je povinný rodič prihlásiť aj dieťa, ktoré v nasledujúcom školskom
roku bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania , pretože takéto dieťa dosiahne
šesť rokov veku do 31. 08. 2022 – rodič si týmto splní zákonom stanovenú povinnosť.
Zákonný zástupca môže pred zápisom na PŠD požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho
vzdelávania

K žiadosti o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je potrebné doložiť:
- písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
- písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
- informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Rodiny, ktoré žijú dlhodobo v zahraničí

Títo rodičia môžu prihlásiť dieťa elektronicky:

1. Vyplňte a odošlite elektronickú prihlášku na stránke školy
2. Vyplňte žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí (nájdete na stránke školy v Tlačivách na stiahnutie) a zašlite
podpísané tlačivo (jeho scan) na mailovú adresu: zssmsdivinka@centrum.sk,
alebo všetky dokumenty vytlačte, podpíšte a pošlite poštou na adresu školy: Základná škola s materskou
školou, Divinka 84, 013 31 Divina
3. V prípade štúdia v zahraničí pripomíname povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa doložiť riaditeľovi ZŠ
potvrdenie o návšteve školy v zahraničí a to najneskôr do 15.9. 2022.

V prípade nevyhovujúceho termínu, môžete dieťa zapísať aj v inom termíne, alebo akýchkoľvek
otázok kontaktujte riaditeľstvo ZŠ na :

- tel. 041/5620394, 0918 658 617
- email : zssmsdivinka@centrum.sk

