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

Usmernenie k zápisu detí do 1. ročníka na školský rok 2021/2022
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 situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19, termín zápisu detí na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základných školách bude tretí aprílový týždeň (streda, štvrtok,
piatok), a to na školský rok 2021/2022 nasledovne:
14. 04. 2021 (streda) od 13.00 hod. do 17.00 hod.
15. 04. 2021 (štvrtok) od 13.00 hod. do 17.00 hod.
16. 04. 2021 (piatok) od 13.00 hod. do 17.00 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.
Ak chce zákonný zástupca prihlásiť na plnenie školskej dochádzky dieťa so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami:
 Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s
písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
 Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Na základné vzdelávanie
možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku po vyjadrení príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.
Upozornenie: Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021
(vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, a zároveň nespĺňa ostatné podmienky na to, aby bolo
prijaté do nultého ročníka, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi
zariadenia, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy,
ak dieťa nenavštevovalo materskú školu, resp. o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na
základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného
súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo
zástupcu zariadenia. Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v
materskej škole, odporúčame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej
škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.
O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie na školský rok 2021/2022 rozhodne riaditeľ školy do 15.júna
2021.
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