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Vec
Zápis do í.ročníkaZŠ
Rozhodnutie ministra školstva číslo:2020110610:1 -Aí 030
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podl'a s 150 ods. 8 zákona č' 245l2oo8 z.
z. o uýchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektoých zákonov V znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,školský zákon'')
mimoriadne prerušuje školskévyučovanie a prevádzku školských zariadení v školách od 30. marca
2020 do odvolania;
Minister určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2o19l2o20 takto:
1. zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok2O2O12O21 sa
uskutočnia od 't5. apríla 2o2o do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určízriad'ovatel' s tým, že
í.ízáplsy budú škoIy organizovat' bez osobnej prítomnosti detĺ; odporúčasa komunikácia
elektronickou formou, ak to technické podmienky umoŽňujú, prípadne iným spÔsobom v závislosti
od priestorouých moŽností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodÉiavanie hygienicko_

epidemiologických opatrení,
1'2 overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutočnído dvoch týŽdňov od

skončenĺamĺmoriadneho prerušenia školského vyučovania,
1.3 zákonný zástupca dieťat'a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloŽívyjadľenie
príslušnéhozariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí
diet'at'a do základnej školy , najneskôr do 15. jÚna 2020,
1.4akzákonný zástupca poŽiada o odklad začiatku pInenia povinnej školskej dochádzky,
súčast'Žiadosti zákonného zástupcu, ktoým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a
odporučenie príslušnéhozariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri záplse
vyžadovat', ale zákonný zástupca ich doručídodatočne, najneskôr do štyroch týŽdňov od
skončenĺamimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Zápis detí do prWch ročníkovzákladných škÔl v zriad'ovatel'skej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava

Podunajské Biskupice pre školský rok20201202í sa uskutočnív jednotlivých školách takto:
Zákonný zástupca dieťaťaje povinný prihlásit' na plnenie povĺnnej školskej dochádzky diet'a do základnej
školy, ktoré do 31'8.2o2o dovŕšišiesty rok veku, ako aj dieťa, ktorému bol odloŽený začiatok školskej

dochádzky.
Základná škola pri zápise vyŽaduje osobné údaje azákonný zástupca je povinný ich predloŽit'. Žiaxplnĺ
povinnú školskÚ dochádzku v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca nevyberie
pre diet'a inú základnú školu.
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Zápisy budú prebiehat' s dôrazom na dodržiavanie hygienicko

_

epidemiologických opatrení.

zš Bieloruská ĺ, Bratlslava
Web: https://zsbieloruska.edupaqe.orq/
1

'

2'
3.

elektronická prihláška - od 15. apríla do 30.apríla 2020
tlačivo prihlášky si môŽete stiahnut'z našej webovej stránky a mÔŽete ho vyplnené poslať poštou
vtermíne 15'_27. apríla 2020na adresu: ZŠBieloruská1,Zápisdo 1. ročníka,82106Bratislava

iný spôsob - osobne (do školy príde len jeden zákonný zástupca), počas týchto dní:
21 . - 22' apríla' 2020 (utorok, streda) a 29. - 30' apríla. 2020 (streda' štvrtok) vŽdy v čase
od 9.00 do 12.00.

zŠelsnup ická

21, Bľatlslava

Web: https://zsbiskupicka.sk/

1. elektronická prlhláška - od 15. do 30'apríla2020
2. Žiadost'si môŽete stiahnut'na https://zsbiskupicka.sk/skola/nultv-rocnilď

3.
4.
5.

vo formáte word a poslat'
mailom na zsbiskupicka@gmail.com.
Žiadosti mÔŽete poslat' aj na poštovú adresu: ZŠaisxupická 21, 821 06 Bratislava
Vyplnenú Žiadosť si môŽete hodit'aj do poštovej schránky na ZŠBiskupická 21, Bratislava alebo
odovzdat' osobne v škole
2020 do 24
a2
denne v čase v čase od 9.00 do
12.00.
V prípade, Že rodičia nemajú moŽnost'si z internetu vytlačit'Žiadost', môŽu to urobit'v ZŠBiskupická
a na mieste si osobne vyplniť všetky potrebné dokumenty.

zŠpodzálrradná 51, Bratislava
Web: www.zspodzaba.sk

. elektronická prihIáška - od 15. do 3}'apríla 2020
2. iný spôsob; osobne ( do školy príde len jeden zákonný zástupca), počas týchto dní:
15. apríl 2020 alebo 22. apríl2020 alebo 29. apríl 2020 a to v čase v čase od 9.00 do 12'00
1

zŠVetvárska s uŠ- ľapiskola és Óvoda, Bratislava
Web: https ://zsvetvarba. ed u paqe. orq/reo ister/

1. elektronická prihláška - od 15' do 3}.apríla 2o2o

2.

iný spôsob: osobne ( do školy príde len jeden zákonný zástupca), počas týchto dní:
od 13' apríla 2020 do 17. aoríla 2O2O denne na ZŠVetvárska 7, Bratislava od 9,00 do 12,00
(na riaditel'stve školy - Mgr. Monika Maurská)

Mgr. Zoltán Pék

starosta

