ZÁPIS DETÍ DO 1.ROČNÍKA
PIARISTICKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY F. HANÁKA PRIEVIDZA
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020
Informácie k zápisu
Kritériá prijatia
Zápis detí do 1. ročníka Piaristickej základnej školy Františka Hanáka Prievidza pre školský
rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch:
Utorok 9.4.2019 od 14,00 hod. do 17,00 hod
Streda 10.4.2019 od 14,00 hod. do 17,00 hod.
Zápis sa bude konať v budove Piaristickej spojenej školy F. Hanáka, ul. A Hlinku 44, Prievidza.

Plánovaný počet prijímaných žiakov: 40 ( 2 triedy )
Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predkladá:


občiansky preukaz zákonného zástupcu,



žiadosť o prijatie dieťaťa – môže sa použiť formulár na http://www.piaristi-pd.sk/2017/02/23/kriteriaprijatia/



rodný list dieťaťa,



ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj
vyjadrenie príslušného zariadenia pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, v prípade
zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o druhu a stupni zdravotného postihnutia



v prípade akéhokoľvek hendikapu dieťaťa /napr. zdravotného problému: porucha zraku, sluchu,
narušená komunikačná schopnosť a pod. alebo narušenej pozornosti, hyperaktivity a pod./ je rodič
povinný o danom hendikape informovať budúcich učiteľov. V takýchto prípadoch možno bude
potrebné v spolupráci so špeciálnym pedagógom /prípadne inými odborníkmi/ upraviť dieťaťu
podmienky výchovy a vzdelávania /týkajúce sa obsahu, foriem, metód, prostredia, špecifických
prístupov v hodnotení, využitia kompenzačných a špeciálnych učebných pomôcok / a zabezpečiť
potrebnú výchovu a vzdelávanie aj po personálnej stránke.

Podľa § 20 odst. 5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) „Žiak môže plniť povinnú
školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.“
Keďže škola nedisponuje dostatočným počtom asistentov učiteľa, pri zápise detí a rozhodnutí o prijatí sa bude
zohľadňovať skutočnosť, aby v jednej triede bolo maximálne 1 individuálne integrované (začlenené) dieťa
/rozhodujúcim bude aj druh a stupeň postihnutia daného dieťaťa/.
Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú zrelosť, môže riaditeľ školy na základe písomnej
žiadosti zákonného zástupcu rozhodnúť o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden
školský rok. Povinnou súčasťou žiadosti sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne
prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie
príslušného zariadenia pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie
všeobecného lekára pre deti a dorast.

Prievidza, 11.2.2019

RNDr. Viera Beňová
riaditeľka školy

