ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA ZŠ s MŠ ZEMIANSKE SADY
Základná škola s materskou školou v Zemianskych Sadoch je plnoorganizovaná základná
škola s ročníkmi 1-9.
Spoločný školský obvod máme s obcou Šalgočka a pre 2.stupeň aj s obcou Pusté Sady.
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalé bydlisko.
Každé dieťa , ktoré dovŕši do 31. 08. daného kalendárneho roka fyzický vek 6 rokov, musí ísť
na zápis do 1. ročníka základnej školy. V súčasnej situácii sa dieťa nezúčastňuje zápisu, ale
rodič, resp. zákonný zástupca je povinný dieťa do školy zapísať.
Postup:
1.zákonný zástupca vyplní elektronicky prihlášku do 06.04.2020, do 17.00 hod.,
( v súlade s príslušným VZN )
https://zssmszemianskesady.edupage.org/
2. zápis, bez osobnej prítomnosti dieťaťa , sa uskutoční pri zachovaní hygienickoepidemiologických opatrení len za účasti rozšíreného vedenia školy a zákonného zástupcu
dieťaťa v termíne 16.04.2020, v čase od 14.00 do 17.00 hod. Treba priniesť prihlášku
podpísanú oboma rodičmi, poplatok 25 eur na pracovné zošity, kópiu rodného listu dieťaťa
a preukaz poistenca.
3. zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania
rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
4. ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky,
súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a
dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude
pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch
týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
/ Ak rodičia majú pochybnosti o školskej spôsobilosti svojho dieťaťa, ponúkame možnosť
objednať sa na psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti:
- formou vyplnenia prihlášky, ktorú si viete stiahnuť z našej web stránky v sekcii
http://www.centrumga.sk/dok_tlaciva.html, túto vyplníte a zašlite poštou na našu
adresu CPPPaP, Hodská 2352/62, 924 81 Galanta
- nahlásením sa na tel.č. 0904 555775
- zaslaním mailu na pppgalanta@psychology.sk
V prípade, že sa rozhodnete dieťa zapísať do inej školy, máte povinnosť túto skutočnosť
písomne oznámiť najneskôr v deň zápisu na mailovú adresu riaditeľzszemsady@gmail.com
alebo poštou.
5. V prípade otázok ma kontaktujte riaditelzszemsady@gmail.com.
Tešíme sa na spoluprácu vo vzdelávaní našich žiakov.

PaedDr. Gabriela Kohýlová
riaditeľka školy

