Informácie k zápisu do 1.ročníka ZŠ
1. Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.
šiesty rok veku.
2. Rodič vyplní dotazník, ktorého tlačivo obdrží v materskej škole
alebo v základnej škole. Privedie dieťa na zápis do základnej
školy.
3. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne alebo
duševne primerane vyspelé, môže rodič alebo iný zákonný
zástupca dieťaťa písomne požiadať pri zápise riaditeľa školy
o odloženie začiatku školskej povinnej dochádzky o jeden školský
rok. Rozhodnutie o odklade vydá rodičovi alebo zákonnému
zástupcovi riaditeľ školy na základe odporúčania školského
špeciálneho pedagóga alebo pedagogicko-psychologickej poradne.
4. Ak rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby do školy
bolo výnimočne prijaté dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku v čase
od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka
/september – december /, k žiadosti priloží vyjadrenie
pedagogicko - psychologickej poradne a lekára.
5. Ak sa u žiaka prvého ročníka základnej školy v priebehu
prvého polroku školského roka prejaví nedostatočná telesná alebo
duševná vyspelosť na školskú dochádzku, riaditeľ školy po
prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka, školským špeciálnym
pedagógom a vyjadrení pedagogickopsychologickej
poradne dodatočne odloží plnenie povinnej školskej dochádzky
na nasledujúci rok. Rozhodnutie o dodatočnom odklade vydá
riaditeľ školy.

DOTAZNÍK PRE ŽIAKA 1. ROČNÍKA
1. Meno a priezvisko žiaka:
................................................................................................................
2. Dátum narodenia: ...............................Miesto narodenia....................
3. Okres:.........................................Rodné číslo ....................................
4. Národnosť:.............................................Štátna príslušnosť:..............
5. Bydlisko:............................................................................................
6. Meno a priezvisko otca:
................................................................................tel. .........................
7. Povolanie.................................Zamestnávateľ:..................................
8. Meno a priezvisko matky:
............................................................................tel...............................
9. Povolanie..................................Zamestnávateľ:................................
10. Aké záujmy má dieťa?......................................................................
11. Je dieťa ľavák?.......................................................... ÁNO – NIE
12. Má čistú výslovnosť?................................................ ÁNO – NIE
Ak nie, ktoré hlásky........................................................................
13. Navštevovalo - navštevuje logopedickú poradňu?.... ÁNO – NIE
14. Navštevovalo dieťa materskú školu ?........................ÁNO – NIE
15. Je dieťa zdravé?..........................................................ÁNO – NIE
16. Dôležité zdravotné upozornenie pre učiteľa.....................................
17. Dieťa prihlasujem na výchovnú činnosť do školského klubu
detí......................ÁNO – NIE
18. Dieťa bude v 1. ročníku z povinne voliteľných predmetov
navštevovať:
a/ náboženskú výchovu
b/ etickú výchovu
19. Iné dôležité upozornenia pre učiteľa:................................................
.................................................................................................................
Poznámka: - Dotazník odovzdá rodič pri zápise žiaka do prvého ročníka
• Vaše rozhodnutie v bode 18 je záväzné.
• Pri zápise bude možnosť zakúpiť pomôcky pre 1. ročník v hodnote cca 25€.
Získané údaje podliehajú zákonu o ochrane osobných údajov.
Súhlasím s použitím získaných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných
údajov pre potreby pedagogického procesu v škole.

Dátum: ...........................

...............................................................
podpis rodičov

