MIESTNY ÚRAD
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-VAJNORY
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36
Bratislava, dňa 23. január 2018

OZNÁMENIE
MČ Bratislava - Vajnory, ako územný orgán štátnej správy v školstve

VYHLASUJE

zápis detí do prvých ročníkov základných škôl,
ktorý sa uskutoční v zmysle VZN č. 4/2013 o prijímaní na výchovu a vzdelávanie v školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti MČ Bratislava-Vajnory

Termín a čas zápisu:

v piatok 13. apríla 2018
v sobotu 14. apríla 2018

od 15:00 hod. do 18:00 hod.
od 8:30 hod. do 12:00 hod.

Miesto zápisu:

ZŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, Bratislava
Podľa §19, §20 a § 60 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť k zápisu dieťa, ktoré do 31. augusta 2018
dovŕši šiesty rok veku, ako aj dieťa, ktoré malo v predchádzajúcom roku odklad začiatku povinnej školskej
dochádzky o jeden rok.
Ak rodič chce zapísať do školy mladšie dieťa, musí si pri zápise vyžiadať informácie o úradnom postupe pri
predčasnom zaškolení. Deti sú zapisované do školy spravidla podľa miesta bydliska, ale nie je to zákonnou
podmienkou.
K zápisu je potrebné prihlásiť aj deti telesne postihnuté, aby bolo možné včas zabezpečiť ich vhodné zaškolenie,
prípadne zaradenie do príslušného druhu a typu školy pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť, alebo vydať
rozhodnutie o oslobodení povinnej školskej dochádzky.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:
platný občiansky preukaz
rodný list dieťaťa
v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho zdravotnom postihnutí
Všetky tlačivá potrebné k zápisu sú k dispozícii na stiahnutie a vytlačenie na veb stránke školy: www.zsvajnory.sk
Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť štátne občianstvo, trvalé bydlisko
dieťaťa,
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.
Upozornenie: Nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa k povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné ako
priestupok podľa §11 a §31 ods. 1 a 2 zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Za dopustenie sa
takéhoto priestupku je možné uložiť pokutu do 331,93 €.

Ing. Ján Mrva
starosta
mestskej časti Bratislava-Vajnory

