
OZNÁMENIE
o povinnom zápise dětí do prvých ročníkov základných škol

na školský rok 2021/2022

V súlade s § 150 ods. 8 písm. c) bod 4. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdělávání
(školský zákon) a o změně a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov a na
základe Všeobecné závazného nariadenia městské] časti Bratislava-Dúbravka č. 8/2015
zo dna: 15.12.2015

zápis dětí do prvých ročníkov základných škol sa uskutoční

na všetkych základných školách,

ktorych zriaďovateVomje městská časť Bratíslava-Dúbravka

od 19. apríla 2021 do 27. apríla 2021 elektronickou formou.

Zákonní zástupcovia dětí, ktorí nemajú přístup k internetu móžu doručit'přihlášku
osobné na vrátnicu příslušné] základnej školy v dňoch:

středa 21. apríla 2021 v čase od 9:00 hodiny do 12:00 hodiny,
štvrtok 22. apríla 2021 v čase od 13:30 hodiny do 16:00 hodiny,

osobné, bez přítomnosti dětí.

Podl'a § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdělávání a o změně a doplnění
niektorých zákonov v znění neskorších predpisov, zákonní zástupcovia sú povinní přihlásit' na
zápis děti, ktoré do 31. augusta 2021 dovřšia siesty rok veku, ako aj dětí, ktorým bol
odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok (u týchto dětí sa při zápise
nevyžaduje odporučenie všeobecného lekára pře děti adorast ani příslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie.

Na zápis třeba přihlásit' aj děti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potřebami.
Zákonní zástupcovia takéhoto dieťaťa májů možnost' vyjádřeme příslušného zariadenia
výchovného poradenstva aprevencie doručit' škole do vydania rozhodnutia o přijati dieťaťa do
základnej školy, připadne najneskór do 15. juna 2021.

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami v prihláške sa uskuteční do
dvoch týždňov od skončenia mimoriadnej situácie při dodržaní hygienicko-
epidemiologických opatření.

Bližšie informácie podá záujemcom každá základná škola, ktorej zriaďovatePom je
městská část' Bratislava-Dúbravka.
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Porušenie zákonné] prihlasovacej p^rtSsss^'sa'trestá ako priestupok podFa §37 zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správě v školstv^|^2l§Kej'samospráve a o změně a doElnení niekíorých
zákonov v znění neskorších predpisov.
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