ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
Základná škola, Vrútocká 58
821 04 Bratislava

Zápis do 1. ročníka sa bude konať prezenčne a to:

08. apríla /piatok/ od 14.30 do 18.30 hod.
a
09. apríla /sobota/ od 8.00 do 12.00 hod.

1.

V súlade s platnou legislatívou (zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej Zákona
245/2008 Z.z. – školský zákon a VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 27/2021 o
povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách)
sú zákonní zástupcovia povinní prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2022
dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok školskej
dochádzky o jeden rok, taktiež môžu byť predčasne zaškolené deti s potvrdením
školskej zrelosti z CPPPaP.

2.

Pokyny:
-

Rodič pred osobným stretnutím v škole vyplní elektronickú prihlášku
https://moja.skolanawebe.sk/skola/vrutocka/prihlaska_zs

(v prípade, že rodič

nemá možnosť vyplniť prihlášku, môže tak urobiť osobne priamo v škole v deň
zápisu).
-

Rodič si rezervuje čas osobného pohovoru v dňoch zápisu do 1. ročníka
na https://zakladna-skola-vrutocka-58-ba.reservio.com .

-

Na osobnom pohovore sú prítomní rodičia (zákonný zástupca) a dieťa.

-

Na osobnom pohovore je potrebné mať so sebou rodný list dieťaťa, občianske
preukazy oboch rodičov, ďalšie potrebné dokumenty (napr. správy z CPPPaP a
pod.).

3.

Upozorňujeme

zákonných

zástupcov

detí,

že

nedodržanie

zákonnej

prihlasovacej povinnosti dieťaťa o povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné
ako priestupok podľa § 11 a § 31 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov.
4.

Na adresu trvalého bydliska sa bude zasielať rozhodnutie riaditeľa školy o
prijatí/neprijatí.

Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:
Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe
diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky:
Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty
rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po
vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa, ktoré absolvovalo
predprimárne vzdelávanie v zahraničí, zákonný zástupca predloží riaditeľovi
kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy materskej školy, ktorý
potvrdzuje, že dieťa navštevovalo príslušnú materskú školu.

Ostávame s pozdravom
Vedenie školy

