OZNÁMENIE
o povinnom zápise dětí do prvých ročníkov základných škol
Na základe dodatku všeobecné závazného nariadenia městské] časti Bratislava-

Dúbravka č. 8/2015, kterým sa mění adopÍňa všeobecné závazné nariadenie mestskej časti

Bratislava-Dúbravka č. 6/2008 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školské] dochádzky městská časť Bratislava-Dúbravka oznamuje:

zápis dětí do prvých ročníkov základných skol sa uskutoční
VUTOROK 16. apríla 2019 od 15:00 hodiny do 18:30 hodiny
V STŘEDU 17. apríla 2019 od 15:00 hodiny do 18:30 hodiny

na vsetkych základných školách,

ktorych zriaďovateťomje městská časť Bratislava-Důbravka
Podl'a § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdělávání a o změně a doplnění

niektorých zákonov v znění neskorších predpisov, zákonní zástupcovia sú povinní v tieto dni
přihlásit' na zápis děti, ktoré do 31. augusta 2019 dovřšia siesty rok veku, ako aj děti, ktorým
bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky ojeden rok.

V uvedené dni móžu dostat' na školách informácie o úradnom postupe aj zákonní
zástupcovia dětí, ktoré dovřšia siesty rok veku v čase od l. septembra do konca kalendárneho
roka, ak chcú požiadať o předčasné zaškolenie dieťaťa.

Na zápis třeba přihlásit' aj děti zdravotně postihnuté a zároveň priniesť úradný doklad o
druhu postihnutia, aby sa včas zabezpečilo ich vhodné zaškolenie alebo přijali ďalšie opatrenia.
Při zápise zákonný zástupca dieťaťa povinné předloží:
- občiansky preukaz
- rodný list, resp. vypiš z, knihy narodenych zapisujúceho dieťaťa
- padl'a potřeby preukázateťny doklad o zdravotnom postihnutí diet'aťa

Bližšie informácie podá záujemcom každá základná škola, ktorej zriaďovateFom je
městská časť Bratislava-Dúbravka.

Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok podl'a §37 zákona
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správě v školstve a školskej samosprávě a o změně a doplnění
\
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presúva zo štvrtka na utorok.

