
                      OZNAM O ZÁPISE 
 

                      ZÁKLADNÁ ŠKOLA – ALAPISKOLA, ŽIRANY 394 

 

Vážení rodičia, vzhľadom k aktuálnemu  prerušeniu vyučovania  na základných 

školách a z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19  Vám 

oznamujeme, že  zápis detí do 1.ročníka Základnej školy- Alapiskola, Žirany 394 

sa uskutoční v termíne od 15.apríla do 30. apríla 2020 elektronickými 

prostriedkami (emailom). 

 

 V priložených súboroch na stiahnutie nájdete tlačivá k zápisu, ktoré je potrebné 
vytlačiť, vyplniť a naskenované zaslať na emailovú adresu: zszirany@gmail.com 

Dokumenty je možné zaslať vyplnené a podpísané aj na adresu školy: 

Základná škola- Alapiskola 

Žirany 394 

951 74 Žirany 

 
Zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Tlačivá k zápisu budú dostupné 

na webovej stránke obce a Facebookovej stránke školy.  
 
Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od 
skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 
 
Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží 
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania 
rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020. 
 
Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť 
žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a 
odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri 
zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov 
od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 
 
Riaditeľka školy vydá rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do prvého ročníka                    
do 15.júna. Rozhodnutie si rodičia môžu prevziať aj osobne v kancelárii riaditeľky školy                
3.6.2020 po telefonickom dohovore. V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte 
riaditeľku ZŠ na adrese zszirany@gmail.com alebo na tel. čísle: 0910 903 465. 

 
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.                Mgr. Henrieta Šimeková, riaditeľka školy 
 
 
 

mailto:zszirany@gmail.com
mailto:zszirany@gmail.com

	OZNAM O ZÁPISE
	ZÁKLADNÁ ŠKOLA – ALAPISKOLA, ŽIRANY 394
	Vážení rodičia, vzhľadom k aktuálnemu  prerušeniu vyučovania  na základných školách a z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19  Vám oznamujeme, že  zápis detí do 1.ročníka Základnej školy- Alapiskola, Žirany 394 sa uskutoční v term...

