

Zápis do 1.ročníka



Vážení rodičia budúcich prváčikov.
Zápis detí do prvého ročníka (ktoré dovŕšia k 30. augustu 2020 - 6 rokov) pre
školský rok 2020 / 2021 sa bude realizovať na našej Základnej škole Františka
Hrušovského v Kláštore pod Znievom v termíne od 15. do 17. apríla 2020.
Deti sa do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 budú zapisovať v uvedenom
termíne bez ich účasti.
Priebeh:


Obdržali ste vstupné informačné materiály ( Do priloženej obálky prosíme vložíť
a doručiť do školskej poštovej schránky na ZŠ Františka Hrušovského v Kláštore pod
Znievom do 17. 04. 2020 nasledovné dokumenty):

Prosíme Vás o vyplnenie DOTAZNÍKA je možné vyplniť aj elektronicky
tu: Zapis_2020.pdf
2. Vyplnením a odoslaním formulára- DOTAZNÍKA elektronicky, dávate súhlas Základnej

škole F. Hrušovského v Kláštore pod Znievom, so spracovaním uvedených osobných
údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. pre účely prípravy a zápisu dieťaťa do prvého
ročníka v školskom roku 2020/2021.
Čestne vyhlasujete, že so zápisom dieťaťa do prvého ročníka Základnej školy
Františka Hrušovského súhlasia obaja rodičia/ zákonní zástupcovia). Ďakujeme.
3.
4.

Prosíme o spoluprácu pri vyplnení TESTU ŠKOLSKEJ ZRELOST
Vyplnenú žiadosť o prijatie do školy s podpismi zákonných
zástupcov ziadost_o_prijatie_ziaka_do_skoly.docx,
5. Ziadost_o_prijatie_dietata_do_skolskeho_klubu_deti_(3)-1.docx
6. Kópia rodného listu dieťaťa
7. Žiadosť o odklad školskej dochádzky ( ak Vám odklad doporučili pedagógovia
z materskej školy, prípadne psychológ s CPPPaP v Martine – správa, alebo detský
lekár – doporučenie. Správa CPPPaP a doporučenie lekára je potrebné dokladovať
zatiaľ najneskôr do 30. júna 2020.) Žiadosť
o odklad Ziadost_o_odklad_povinnej_skolskej_dochadzky.doc
8. Rodičia, ktorí majú záujem o odklad povinnej školskej dochádzky u svojho dieťaťa a dieťa

diagnostiku absolvovalo v MŠ, prosíme,aby kontaktovali email: cpppapmartin@gaya.sk, prihlásených rodičov už evidujú. Správy budú spracovávať,
podľa usmernení Minedu, v máji.Deti, ktoré neabsolvovali depistáž, budú v
CPPPaP posudzovať individuálne, podľa aktuálnej situácie. Vzhľadom k tomu, že
komunikácia bude realizovaná prevažne elektronickou formou, prosíme sledujte našu
webovú stránku: www.cpppapmartin.sk

Ďakujeme Vám všetkým za spoluprácu v tejto mimoriadnej
situácii.
Na Vaše prípadné otázky Vám radi zodpovieme na emailovej adrese: zsklastor@zsklastor.sk.
Vedenie ZŠ Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom.

