Základná škola Adely Ostrolúckej v Budči, Školská 341/28, 962 33 Budča

Usmernenie k zápisu detí do 1. ročníka na školský rok 2020/2021
V zmysle VZN č. 73/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Budča, termín zápisu detí na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole by sa mal realizovať druhý aprílový
týždeň (štvrtok, piatok).
Vzhľadom na celosvetovú pandémiu a na základe rozhodnutie Ministerstva školstva SR,
termín zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách bude tretí
aprílový týždeň (streda, štvrtok, piatok), a to na školský rok 2020/2021 nasledovne:
15. 04. 2020 (streda) od 09.00 hod. do 13.00 hod.
16. 04. 2020 (štvrtok) od 13.00 hod. do 17.00 hod.
17. 04. 2020 (piatok) od 09.00 hod. do 13.00 hod.

bez prítomnosti detí, ktoré majú nastúpiť do 1. ročníka ZŠ.
Spôsob poskytnutia osobných údajov od zákonných zástupcov:
A. prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky školy,
(adresa školy Základná škola Adely Ostrolúckej v Budči, Školská 341/28, 962 33 Budča,
IČO: 37888641)
B. zákonní zástupcovia si z webového sídla školy www.zsbudca.edupage.org stiahnu tlačivá
k zápisu do 1. ročníka, vytlačia, vyplnia a osobne doručia do základnej školy v príslušnom
školskom obvode, tlačivá je potrebné podpísať obidvomi zákonnými zástupcami,
C. v prípade, že pre zákonného zástupcu nie je prijateľná ani jedna z ponúkaných možností,
škola zabezpečí tlačivá k zápisu do 1. ročníka v papierovej forme a zákonný zástupca sa
osobne, bez prítomnosti dieťaťa zúčastní zápisu, pričom škola zabezpečí dodržiavanie
hygienicko – epidemiologických opatrení.
Overenie údajov, ktoré poskytli zákonní zástupcovia, sa zrealizuje do dvoch týždňov od
skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
Ak chce zákonný zástupca prihlásiť na plnenie školskej dochádzky dieťa so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, nevyžaduje sa vyjadrenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia riaditeľa školy, do ktorej sa
hlási. Toto vyjadrenie predloží zákonný zástupca dodatočne najneskôr do 15. júna 2020.
Ak zákonný zástupca požiada o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky pre svoje
dieťa, odporúčania od všeobecného lekára pre deti a dorast pri zápise sa nebudú vyžadovať,
ale zákonný zástupca ich doručí ZŠ dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od
skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie na školský rok 2020/2021 rozhodne riaditeľ
školy do 15.júna 2020.
Mgr. Silvia Pintérová
riaditeľka školy
Bližšie informácie: zsbudca@centrum.sk

Telefonický kontakt: 045/ 5391 223

