
USMERNENIE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKA NA ŠK. ROK 2022/2023 

Vážení rodičia, 

slávnostný zápis do prvého ročníka na školský rok 2022/2023 sa na našej škole 

uskutoční v dňoch 04. – 05. apríla 2022, v čase od 14,00-17,00 hod. za prítomnosti 

detí v sprievode zákonných zástupcov.  

Prihlášku na plnenie povinnej školskej dochádzky je povinný podať rodič (zákonný 

zástupca), ktorého dieťa dovŕši k 31.08.2022 vek 6 rokov. Pred zápisom dieťaťa na 

plnenie školskej dochádzky prosíme vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je 

k dispozícii na našej stránke www.vincent.edupage.org 

 

K zápisu je potrebné doniesť: 

• rodný list dieťaťa 

• Váš občiansky preukaz 

• 25 € na kúpu predpísaných pomôcok. 

 

Zo strany školy budú dodržané hygienicko-epidemiologické opatrenia.  

Ak sa v určenom čase nemôžete dostaviť na zápis, kontaktujte prosím vedenie ZŠ na 

telefónnom čísle  0915 264 493, prípadne na e-mail: zsvincent.rk@gmail.com 

V prípade, že chcete požiadať o odklad začiatku plnenia povinnej školskej 

dochádzky, treba  požiadať riaditeľa MŠ buď o prijatie dieťaťa do MŠ, resp. 

o pokračovanie vzdelávania v MŠ s predpísanými súhlasmi zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.   

Ak je Vaše dieťa v striedavej starostlivosti, je potrebné splnomocnenie druhého 

zákonného zástupcu, ktoré si môžete stiahnuť v uvedenom odkaze nižšie. 

 
Naša škola ponúka:                   

▪ Výchovu v kresťanskom duchu (duchovné obnovy žiakov, raz týždenne sv. omša 

v školskej kaplnke, osobité slávenia kresťanských sviatkov, ďalšie duchovné aktivity). 

▪ Vyučovanie anglického  jazyka od 1. ročníka. 

▪ Odborné učebne na anglický a nemecký jazyk, počítačové učebne, školskú knižnicu, 

kuchynku,  výtvarný ateliér, možnosť interaktívneho vyučovania v každej učebni. 

▪ Plavecký výcvik, lyžiarsky výcvikový kurz, školu v prírode, kurz korčuľovania, 

prednášky v oblasti dentálnej výchovy, exkurzie, výlety, Erasmus+ 

▪ Súťaže a predmetové olympiády 

▪ Telocvičňu a školskú záhradu pre pohybové aktivity. 

▪ Bohatú záujmovú činnosť v CVČ 

▪ Odbornú pomoc špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa. 

▪ Pestrú činnosť v ŠKD od 6,00-7,30; a od 11,30- 16,30 hod. 

 
Z našej stránky si môžete stiahnuť aj tieto dokumenty: 

• Splnomocnenie 

• Čo by mal vedieť budúci prvák  
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