Základná škola, Nábrežná ul. č. 95, 940 57 Nové Zámky
tel. č./fax: 035/6410 526, skola@zsnabrezna.sk
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Nábrežná 95, Nové Zámky
pre školský rok 2018/2019
Oznam pre rodičov
Základná škola na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch oznamuje rodičom predškolákov, že
zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2018/2019 bude 4. a 5. apríla 2018 dopoludnia
v čase od 8:00 – 12:00 hod. a popoludní od 14:00 – 17:00 hod.
Vážení rodičia,
rovnako ako Vy si uvedomujeme, že zápis dieťaťa do základnej školy je prvá veľká
zmena v živote Vášho dieťaťa. Sme radi, že Vám môžeme ponúknuť možnosť zapísať Vášho
budúceho prváčika do prvých tried vedených skúsenými a milými pani učiteľkami.
Tešíme sa na stretnutie s Vami a Vašimi deťmi na zápise.
V prípade, že máte záujem o prehliadku našej školy, radi Vás privítame 20. 2. 2018
o 16.00 hod. na otvorených hodinách do 1. ročníka alebo na Dni otvorených dverí 22. marca
2018. Navštíviť nás však môžete aj po telefonickom dohovore ( 035 / 6 410 526 ) s vedením
školy v ktorýkoľvek iný deň.
Vážení rodičia,
pokiaľ ste sa rozhodli, že Vaše dieťa bude navštevovať ZŠ na Nábrežnej ulici č. 95
v Nových Zámkoch, pozorne si prečítajte nasledujúce informácie :
1. Dostavte sa so svojím dieťaťom na zápis do ZŠ na Nábrežnej ul. č. 95 v Nových
Zámkoch, ktorý bude 4. a 5. apríla 2018 dopoludnia v čase od 8.00 – 12:00 hod.
a popoludní od 14:00 – 17:00 hod.
2. Na zápis si prineste rodný list dieťaťa a svoj OP.
3. Na mieste zápisu vyplníte Dotazník k zápisu do 1. ročníka ZŠ ( môžete priniesť
vopred vyplnené tlačivo, ktoré je uverejnené na webovej stránke školy).
4. Na zápis môžu prísť aj rodičia s predškolákmi s trvalým bydliskom mimo obvodu
školy.
Odklad povinnej školskej dochádzky
1. Rodič, ktorý žiada pre svoje dieťa odklad povinnej školskej dochádzky, sa musí
dostaviť k zápisu v riadnom termíne zápisu.
2. Rodič pri zápise dostane tlačivo Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky.
Vyplnené ho prinesie na riaditeľstvo ZŠ v čo najkratšom čase. ( môžete priniesť
vopred vyplnené tlačivo, ktoré je uverejnené na webovej stránke školy).

Výnimočné prijatie dieťaťa
1. Rodič, ktorý žiada o výnimočné prijatie dieťaťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku
na plnenie povinnej školskej dochádzky, vyplní žiadosť, ktorú dostane pri zápise.
K žiadosti je potrebné priložiť:
 súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie
 súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
2. Vyplnenú žiadosť a potrebné súhlasné vyjadrenie prinesie zákonný zástupca
dieťaťa na riaditeľstvo školy v čo najkratšom čase.
Na všetky Vaše otázky sme Vám ochotní odpovedať osobne, telefonicky na t. č. 035/6410526
alebo mailom skola@zsnabrezna.sk.

Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na Vás!

