Zápis do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2021/2022
(Informácie a návod pre rodičov)
prebehne

24.4. – 26.4.2021
(sobota od 8,00 - pondelok do 22,00 hod.)

ELEKTRONICKY
nie osobne.
Rodičia, ktorí nemajú prístup k internetu, nech zavolajú do školy, kde bude s nimi dohodnutý
osobitný postup tel.: 02/210 262 10.

POSTUP VYPLNENIA ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY DO 1.ROČNÍKA ZŠ
1. Na stránke www.zsbern.edupage.org si nájdete v hornej lište prihlášku do 1.roč., ktorú je
potrebné vyplniť.
2. Na konci prihlášky je overovací kód, ktorý vpíšete do okienka vedľa overovacieho kódu. Tým
je vaša prihláška zaevidovaná pod týmto kódom. Odpíšte si ho a odložte.
3. Ak si do konca termínu zápisu premyslíte , že chcete niečo na prihláške zmeniť, tak to môžete
vykonať a to tak, že začnete bodom 1, 2 a miesto „vyplniť novú prihlášku“ kliknete na pozrieť
stav/zmeniť prihlášku – tu budete potrebovať svoj kód, aby ste dokázali meniť údaje. Nám
v systéme ostane vždy len Vaša posledná aktualizovaná prihláška.

PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA DO 1.ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Dieťa musí do 31.8. 2021 dovŕšiť 6 rokov.
Každý rodič je zo zákona povinný takéto dieťa prihlásiť do školy, aj keď chce riešiť odklad
školskej dochádzky.
Riaditeľka ZŠ prednostne prijme deti s trvalým pobytom v Bernolákove.
Ak dieťa ešte NEdovŕšilo 6 rokov do 31.8.2021 a rodič ho chce zapísať do školy, môže byť dieťa
výnimočne prijaté. Rodič musí k prihláške priložiť svoju písomnú žiadosť, písomný súhlas od
psychologičky a písomné potvrdenie od detskej lekárky. Túto žiadosť riešite s riaditeľkou ZŠ.
Odklad začiatku školskej dochádzky je možný u dieťaťa, ktoré do 31.8.2021 síce dovŕšilo 6
rokov, ale nedosiahlo školskú zrelosť. Rodič predloží svoju písomnú žiadosť o odklad šk.
dochádzky, písomný súhlas od psychologičky a písomné potvrdenie od detskej lekárky.
Odklad šk.dochádzky budete riešiť s riaditeľkou MŠ. Do poznámky v prihlasovacom
formulári zapíšte slovo ODKLAD.
Prihláška do školského klubu detí (družina) je súčasťou prihlášky do 1. ročníka, nachádza sa
tu otázka, na ktorú odpoviete kladne alebo záporne
Mgr. Barbora Lipka Rezníková
riaditeľka ZŠ v Bernolákove

