Zápis dieťaťa do 1. ročníka
2020 / 2021
Zápis do prvého ročníka v školskom roku 2020/2021
bude na našej škole prebiehať takto:
ČASOVÝ HARMONOGRAM :
 15.3. - 2.4. 2021 - vyplňovanie Elektronickej prihlášky na webovej
stránke našej školy https://zsslovinky.edupage.org

Nezabudnite

priložiť prílohu : Kópiu rodného listu.
 8. 4. 2021 - deti z MŠ Slovinky, podľa zoznamu z vyplnených
Elektronických prihlášok do 1. ročníka, budú v triede materskej školy,
pod dohľadom p. učiteľky z I. stup. ZŠ a školskej špeciálnej
psychologičky plniť orientačný test školskej zrelosti.
( Povzbudzujeme rodičov, aby nám vyšli v ústrety a zabezpečili, aby Vaše dieťa v
tento deň v MŠ nechýbalo. Ďakujeme pekne)

 9.4. 2021 - bude on - line pohovor pre deti cez aplikáciu Zoom, ktoré
z vážnych dôvodov nebudú môcť byť 8.4. 2021 v materskej škôlke a tiež
prípadne pre deti, ktoré nenavštevujú MŠ v Slovinkách. Pohovor trvá 40
min.
Pomôcky na on -line pohovor :
- papier
- farbičky
- nožnice

 Termíny, pre príp. on -line pohovor s dieťaťom, budú uvedené v
Elektronickej prihláške. Prosíme rodičov označiť termín, ktorý Vám viac
vyhovuje.
 Taktiež prosíme označiť v Elektronickej prihláške

deň a hodinu,

ktorá Vám vyhovuje na samotný zápis dieťaťa, nakoľko z
pandemických dôvodov ho neuskutočníme hromadne, ale max.
po 6 rodičov. ( 3 deti)
 12. 4. - 13. 4. 2021 (po -ut)- prebehne samotný zápis dieťaťa, už len
za účasti obidvoch rodičov, bez dieťaťa. Potrebné priniesť OP.
 Poplatok za učebnice Vám bude oznámený, nakoľko minister školstva k
učebniciam pripravuje usmernenie.
 Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do
základnej školy..

Čo ponúka naša škola?


kvalifikované a tvorivé pani učiteľky



moderne vybavené učebne s interaktívnymi tabuľami



Informatické projekty : micro: bit a iné.



renovovanú priestrannú telocvičňu



projekt pre 1. ročník : Futbalový oddiel



jazykovú učebňu s digitálnou výbavou



modernú školskú knižnicu



umeleckú prezentačnú sieň



kvalitne vybavenú učebňu pre prírodné vedy



vyučovanie v dvoch cudzích jazykoch



bohatú záujmovú umeleckú činnosť



spoluprácu so ZUŠ v Krompachoch a s CVČ PRIMA



zapájanie do súťaží a predmetových olympiád



ročníkovú prezentačnú akadémiu pre rodičov



športové súťaže



enviromentálne projekty

Naša škola je kvalitná
a kráča s dobou.
Tešíme sa na Teba :)

Mgr. Anna Rybárová, riaditeľka školy
V Slovinkách 11.3. 2021

