
Obec Miloslavov

OZNAMENIE
o povinnomzźryise detí do pľvého ľočníka základnej školy

na školský ľok 2020ĺ202t
Zápis detí do prvého ročníka základnej školy na základe Všeobecne zá.ľäznébo
nariadenĺa č'.212019 zo dňa 22.08.20t9 o určení vyšky pľíspevku na čiastočnú úhľadu
nákladov v školách a školských zaľĺadeniach v zľiaďovatel'skej pôsobnostĺ obce
Miloslavov' o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu
dieťat'a na plnenĺe povinnei školskei dochádzkv v základnei škole

obec Miloslavov oznamuje, že sa uskutoční

v sobotu 4. apríla 2020 od 8.00 hodiny do L2.00 hodiny
v ZźůĺILadnej škole Alžbetin f)voľ 81' Miloslavov.

Podl'a $ 20 zákona č'.24512008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) zákonní
zástupcovĺa sú povinní v tento deň prihlásit' na zápis deti, ktoré do 31.8.2020 dovŕšia
šiesty rok veku, ako aj deti, ktorym bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky
o jeden ľok.

V uvedený deň môžu dostat' na školách informácie o úradnom postupe aj zákonní
zástupcovia detí, ktoré dovŕšĺa šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca
kalendárneho roka, ak chcrĺ poźiadať o pľedčasné zaškolenie diet'at'a.

Zápisu sa zúčastňujú obaja zákonní zástupcovia spolu s diet'at'om. Pľihlásit' je potrebné
aj deti so zdľavotným znevýhodnením a zároveřl priniest' aj úradný doklad o dľuhu
postihnutia.

Pľi zápise zákonný zástupca povinne musí predložit':
- občiansky preukaz
- rodný list diet'at'a
- podl'a potľeby preukázatel'ný doklad o zdravotnom postihnutí diet'at'a.

Je potľebné vyplnit' elektľonickú prihlášku do 1. ľočníka cez webstránku základnej
školyo ktoľá bude spľístupnená od 18.3.2020.

Bližšie informácie srĺ zverejnené na webstránke školy włvw.zsmiloslavov.sk v sekcii
Zápis 2020t2021. Ďašie informácie poskytne záujemcom Záklradná škola v Miloslavove,
tel. 02 I 45987 042, 0907 7 11 846 alebo em ail zakladna.skola@miloslavov.sk.

Zákonný zástupca dĺet'at'a je povinný prihlásit' dieťa na plnenie povĺnnej školskej
dochádzky, poľušenie zákonnej povinnosti sa trestá ako pľiestupok podl'a $ 37 zákona
číslo 596/2003 Z.z.
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