Zápis do 1. ročníka ZŠ Brvnište pre šk. rok 2022/2023

Zápis do 1. ročníka ZŠ v Brvništi sa pre šk. rok
2022/2023 uskutoční dňa 11.4.2022 (náhradný termín 25.4.2022)
v 1. triede v čase od 14:00 do 17:00 hod.
O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna
2021. Pri rozhodovaní o prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky riaditeľ základnej
školy postupuje podľa Správneho poriadku.
Ako zapísať dieťa do základnej školy?
Vyplnením prihlášky a zápisného lístka na zápise v škole.
K zápisu bude potrebné priniesť nasledujúce doklady:
•
•
•
•

rodný list dieťaťa
potvrdenie o prechodnom pobyte (ak dieťa žije mimo miesta trvalého bydliska)
v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho zdravotnom postihnutí.
ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom,
zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti.

Kto posúdi, či je dieťa pripravené na vstup do školy?
•
•
•

rodičia ( vidia svoje dieťa a môžu vnímať jeho prednosti i rezervy)
pedagóg v MŠ, (vníma dieťa z pedagogického hľadiska )
detský psychológ, (cielenými diagnostickými prostriedkami dokáže posúdiť
pripravenosť dieťaťa s ohľadom na nároky školy, na jeho sociálnu i emocionálnu
pripravenosť-na depistáži v MŠ)

Upozornenie: Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2022
(vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému
zástupcovi, aby požiadal o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, ale
aj v tomto prípade sa musí dieťa zúčastniť zápisu (pri ktorom musí rodič informovať riaditeľa
ZŠ, že požiada o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ) na
základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného
zástupcu.

Existuje možnosť predčasného nástupu do školy?
Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky
výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti
predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a
prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Dokumenty na stiahnutie:
•
•

Žiadosť o prijatie do 1. ročníka
Zápisný lístok

Školské potreby do 1. ročníka:
Telesná výchova:
- tepláková súprava, kraťasy, elasťáky, tričko s krátkym rukávom, ponožky, cvičky alebo
ľahké tenisky s bielou podrážkou
- všetko prosím podpísať a vložiť do vrecúška (podpísať z vonku aj vrecúško)
Výtvarná výchova:
- obrus (igelit) na lavicu aspoň 66 x 60 cm
- zásterka (stará košeľa, tričko)
- temperové a vodové farby
- štetce – 2 ks ploché, 2ks okrúhle (veľký, malý)
- nerozbitná nádoba na vodu
- nožnice
- tyčinkové a tekuté (disperzné) lepidlo
- voskovky
- tenká čierna centrofixa
- plastelína
- všetko prosím podpísať a vložiť do boxu (škatuľa od topánok)
Peračník:
- zastrúhaná ceruza – 2ks č. 2 alebo HB
- guma
- uzatvárateľné strúhadlo
- farebné pastelky – najlepšie väčšie 12ks
- atramentové pero – zatiaľ netreba
Obaly:
- na učebnice a zošity (podľa veľkosti)
Aktovka, dosky – veľké, malé
Hygiena:
- hygienické vreckovky – 1krabička (100ks)
Prezuvky: pevné (podpísané)
Poduška na stoličku: podľa potreby

