Vážení rodičia budúcich prváčikov,
zápis do ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji sa z dôvodu nariadenia Ministerstva školstva presúva na dátum od
15.4.2020 – 30.4.2020 a má prebiehať bez prítomnosti detí. Vzhľadom k súčasnej situácii sme sa rozhodli usporiadať
zápis s prihliadnutím na obmedzenie kontaktov. Prosíme preto všetkých rodičov budúcich prváčikov, aby využili
online prihlasovanie. V prípade, že sa z akýchkoľvek dôvodov neviete alebo nemôžete prihlásiť prostredníctvom
elektronickej prihlášky, volajte 0908348880 - Mgr. Zuzana Bednárová v pracovných dňoch od 9:00-16:00 hod.
Elektronické prihlasovanie je spustené od 1.3.2020. Prosíme dodržať termín a dieťa zapísať najneskôr do 30.04.2020.
Povinnosť podať elektronickú prihlášku je aj pre rodičov detí, ktorí:
1. mali odklad povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2019/2020,
2. plánujú odklad školskej dochádzky pre školský rok 2020/2021,
3. plánujú predčasné zaškolenie dieťaťa v školskom roku 2020/2021.
Ak plánujete odklad alebo predčasné zaškolenie dieťaťa, uveďte to, prosím, do poznámky na konci prihlášky.

Ako vyplniť elektronickú prihlášku
1. Prejdite na https://zsivanka.edupage.org, na stránke kliknite na Elektronická prihláška.

2. Kliknite na zelené okienko Vyplniť novú prihlášku.

3.Vyplňte všetky údaje v prihláške. Presne odpíšte z rodného listu dieťaťa celé meno a priezvisko, rodné číslo,
miesto narodenia. Pokiaľ dieťa nemá národnosť slovenskú a štátne občianstvo SR, vyrolujte zoznam a vyberte
správny údaj. Trvalé bydlisko uvádzajte z Vašich občianskych preukazov - trvalé bydlisko dieťaťa je väčšinou trvalým
bydliskom matky (prípadne iného zákonného zástupcu v konkrétnych prípadoch), pokiaľ to nie je upravené iným
predpisom (dieťa prihlásené na trvalý pobyt u starých rodičov, a pod.). Ak sa budete sťahovať, meníte trvalé bydlisko
(alebo ho zmeníte do septembra 2020), alebo bývate na inej adrese ako je adresa trvalého bydliska uvedená
v občianskom preukaze, napíšte to do poznámky (bude na konci prihlášky).

Vyplňte aj kontakt na rodičov – telefón, mailovú adresu (uvádzajte presné znenie mailu) - je to dôležité kvôli
následnej komunikácii s Vami.

Je potrebné vyplniť políčka Školský klub detí, stravovanie v jedálni školy a tiež voliteľný predmet, kde sa rozhodnete
medzi etickou výchovou a náboženskou výchovou (pozor, pri NBV označte aj vierovyznanie- katolík, evanjelik, aby
sme Vás vedeli zadeliť do skupín). Prihlášku do ŠKD vypĺňať online nebudete. Pri zdravotnom stave uveďte konkrétne
diagnózy dieťaťa, ak nejaké má, ktoré by mohli mať vplyv na jeho štúdium.

Prosím, označte Súhlas. Do poznámky uveďte všetky náležitosti, ktoré považujete za dôležité a o ktorých by sme mali
vedieť (napr, sťahovanie sa a budúca adresa, plánovaný odklad PŠD alebo predčasné zaškolenie, iné...)

Ak ste ukončili vypĺňanie, opíšte kód do prázdneho políčka a stlačte OK.

4.Následne sa Vám zobrazí obrazovka s kódom Vašej prihlášky. Tento kód si uchovajte, budete sa môcť opakovane
k prihláške vrátiť, ak budete potrebovať upraviť údaje.

5.Prihlášku nie je potrebné v tomto prípade vytlačiť ani doručiť osobne, mailom, či poštou do školy.
6.Ďalšie informácie Vám podáme prostredníctvom web stránok a kontaktných mailov uvedených v prihláške.
Pozdravujeme všetkých budúcich prváčikov a za spoluprácu ĎAKUJEME.

V Ivanke pri Dunaji 25.3.2020

Mgr. Vlasta Koudelová
riaditeľka školy

