Základná škola s materskou školou, Veľká Hradná 299
Riaditeľ školy oznamuje rodičom, že

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA
na školský rok 2021/2022

sa uskutoční v budove našej školy- v priestoroch I. triedy
dňa:

13.04.2021(utorok) v čase: od 15:30 hod. do 18:00 hod.

Prihláste svoje dieťa do modernej a esteticky vybavenej školy s rodinným prostredím. Vaše dieťa
dostane dobrý základ od osvedčených učiteľov pre ďalšie štúdium a dobrý život.
Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015

a deti, ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti
s ochorením COVID-19, zápis bude bez prítomnosti detí.

Webová stránka školy:

https://skolavelkahradna.edupage.org

Pokyny k zápisu sú na
nasledujúcej strane...

Pokyny k zápisu---Na zápis si môžete zvoliť jednu z 2 alternatív:
1./ Ak ste vyplnili elektronickú prihlášku ( k dispozícii bude na stránke školy od 26.3.2021 v sekcii „Dokumenty, tlačivá,
prihlášky, info pre rodiča“) - doneste do školy- vyplnenú žiadosť podpísanú obidvomi rodičmi/zákonnými
zástupcami + rodný list dieťaťa i s jeho kópiou a občianske preukazy obidvoch rodičov na overenie
údajov v čase zápisu. Ak nebudú prítomní na zápise obaja rodičia je potrebné priniesť čestné vyhlásenie
so súhlasom druhého rodiča so zápisom na našu školu. Tlačivo bude k dispozícii pri prihláške.
2./ Ak nemáte možnosť elektronicky komunikovať so školou ani vytlačiť si dokumenty zo stránky školy - v
čase zápisu si vyzdvihnite žiadosť a ostatné potrebné dokumenty v škole – (je možný aj iný termín vyzdvihnutia dokumentov,
ktorý si môžete dohodnúť i na telefónnom čísle: +421326487427 )- vyplniť ich môžete priamo v škole, alebo ich po vyplnení
doma doručíte do školy- najneskôr do uzatvorenia zápisu na našej škole- 16.04.2021(piatok ) do 12:00 hod.
Na zápis si okrem toho prineste peniaze na balíček do prvej triedy- 20,- Eur
Počas zápisu Vás prosíme o dodržiavanie sprísnených hygienických opatrení a vstupovať do budovy iba na
základe usmernení školy, ktoré budú zverejnené na vonkajších dverách, prípadne i na webovej stránke.
Na stránke školy budú najneskôr do 26.3.2021 zverejnené aj informácie- „čo by mal vedieť budúci prvák“
a „zoznam pomôcok do školy pre budúcich prvákov“.
Môžete využiť i Súkromné centrum
Ak máte dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, ste povinný predložiť vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
(najlepšie ihneď), vydané na základe diagnostického
vyšetrenia dieťaťa. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do
základnej školy vydá riaditeľ najneskôr do 15. júna
2021.
Na stránku školy prikladáme aj LIST z CPPPaP Tn ako
pokyny pre rodičov.

Špeciálno – pedagogického poradenstva,
Sládkovičova 1172/34 ,957 01 Bánovce nad
Bebravou Elokované pracovisko Trenčín,
Mierové námestie 3; t.č.: 0918 040 050

