MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ
J. A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš

Veľký Krtíš, 7.3.2019
796/2019/OSŠKaŠ
2467/2019

Mesto Veľký Krtíš, zastúpené primátorom Ing. Daliborom Surkošom, v súlade s § 20 ods. 3
písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Čl. 2 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Veľký Krtíš č. 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Veľký Krtíš

určuje
jednotný termín a čas pre
zápis detí do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2019/2020
Zápis detí do 1. ročníka základných škôl sa uskutoční
12. apríla 2019 (piatok) v čase od 12:00 hod. do 18:00 hod.
a 13. apríla 2019 (sobota) v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod.
Zápis sa bude konať v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Krtíš:
 ZŠ, J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš
 ZŠ, Nám. A. H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš
 ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš,

Na zápis sa dostavia deti narodené od 1.9.2012 do 31.8.2013 a deti, ktoré mali odklad od začiatku
plnenia povinnej školskej dochádzky.
Žiak plní povinnú školskú dochádzku prednostne v základnej škole v školskom obvode, v ktorom
má trvalé bydlisko. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského
obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.
Školské obvody určujú všeobecne záväzné nariadenia Mesta Veľký Krtíš č. 3/2007, 4/2008, 2/2009
a 1/2014 (sú zverejnené na www.velky-krtis.sk)
O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2019.
Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.
Základná škola pri zápise 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.

Ing. Dalibor Surkoš, v. r.
primátor

