Oznámenie
Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2021 / 2022

V Základnej škole na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí sa zápis detí do 1. ročníka
uskutoční v dňoch 8. (štvrtok) a 9. apríla (piatok) 2021
v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod.
Zápis bude prebiehať osobne - bez prítomnosti detí
(s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení)
v priestoroch ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí.
•

•

•

Tlačivá potrebné k zápisu pre zákonných zástupcov, ktorých bydlisko spadá do školského obvodu ZŠ
a pre tých zákonných zástupcov, ktorí o zápis na ZŠ - Školská 3 v Spišskom Podhradí už prejavili záujem
budú doručené v dňoch od 23. marca do 30. marca 2021 v obálke na adresu ich bydliska
(školský obvodu ZŠ pre 1. roč. tvoria ulice mesta Spišské Podhradie: Prešovská, Dr. Špirku, Štúrova, Kúpeľná,
Ulica sv. Jána Pavla II., Trhovisko, Jarmočná, Galova, Hviezdoslavova, Bielidla, Školská, Palešovo námestie
a obce: Baldovce, Buglovce, Studenec Ordzovany).
Zákonný zástupca (záujemca) o zápis dieťaťa do 1. ročníka na ZŠ - Školská 3 v Sp. Podhradí, ktorému
nebudú doručené tlačivá potrebné k zápisu do 30. apríla 2021 (záujemca, ktorý doposiaľ neprejavil záujem záujemca mimo školského obvodu ZŠ) v prípade záujmu môže požiadať o potrebné tlačivá elektronicky cez
email ZŠ: zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk .
Vypísané tlačivá - potrebné k zápisu je potrebné doručiť v dňoch 8. apríla - 9. apríla 2021 v čase 14:00 hod.
až 16:00 hod. do ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí (tu ich prevezmú a zaprotokolujú poverení
zamestnanci ZŠ). V prípade neočakávaných skutočností a mimo určeného času je potrebné obálku
s vypísanými tlačivami vhodiť do poštovej schránky ZŠ na Školskej ul.č.3 v Spišskom Podhradí (umiestnenej
pri hlavnom vchode do budovy školy), následne doporučujeme overiť prevzatie - zaprotokolovanie takto
odovzdanej obálky prostredníctvom kontaktu cez e-mail ZŠ: zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
Prajeme pevné zdravie, za porozumenie a súčinnosť Vám ďakujeme.
(kolektív zamestnancov ZŠ)

/ Ďalšie informácie (v prípade zmien) budú zverejňované na „www“ – ZŠ /

