Základná škola s materskou školou Richvald 85, 085 01 Bardejov
V Richvalde 30.3.2020

Rodičom budúcich prvákov

VEC: Oznámenie o prerušení školského vyučovania v školách a školských zariadeniach a o
zmenách v zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok
2020/2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (školský zákon)
mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a ostatných prevádzkach školských zariadeníod
30.3.2020 do odvolania.
Samoštúdium žiakov zabezpečuje škola prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými
zamestnancami školy.

Zmeny v zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

1. Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2020/2021 sa uskutoční od
15.4.2020 do 30.4.2020, výhradne písomnou formou.
2. Zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomností detí, odporúča sa komunikácia
elektronickou formou, prípadne iným spôsobom s dôrazom na dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení.
3. V prípade ZŠ s MŠ Richvald dostanú rodičia detí, ktoré navštevujú materskú školu do
15.4.2020 do schránky obálku, v ktorej bude prázdny zápisný lístok, ponuka prvej knihy pre
dieťa a informácia o sume za súbor písaniek k šlabikáru, ktorý si hradia rodičia.
a)Vypísaný zápisný lístok v termíne do 27.4.2020 rodičia vložia do obálky a vhodiado
schránky, ktorá je pri vstupe do základnej školy,
b)alebo pošlú poštou na adresu školy: Základná škola s MŠ, Richvald 85, 085 01 Bardejov.
c)Ďalšia možnosť je využiť e-mailovú komunikáciu a stiahnuť si zápisný lístok zo stránky obce,
vypísať a odoslať na e-mailovú adresu riaditeľstva školy: helachovancova@centrum.sk.
4. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od
skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
5. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží
vyjadreniepríslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania
rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020
6. Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť
žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast
a odporúčanie 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.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Richvald

