
Zápis do prvého ročníka

Riaditeľstvo ZŠ Rázusova 2260, Čadca Pozýva všetkých budúcich prváčikov a ich rodičov na zápis 
do 1.ročníka ZŠ, ktorý  bude prebiehať v dňoch:
5.-6. februára od 13,30 hod. do 16,30 hod. v 5. pavilóne školy.
 Ak sa nemôžete zúčastniť zápisu v uvedených termínoch, máte  možnosť  zapísať sa individuálne na 
riaditeľstve školy aj v iné dni. 
Na zápis si prineste:  občiansky preukaz 
                                   rodný list dieťaťa (kópiu)
                                   finančnú hotovosť na školské potreby (6,00 €)
Každý budúci prváčik dostane darček - sadu na nácvik správneho písania od Rodičovského združenia 
pri ZŠ Rázusova.                                  

 Riaditeľstvo ZŠ Jána Amosa Komenského Ul. Komenského 752, Čadca oznamuje, že zápis detí 
do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 5. – 6. februára 2014 od 13.30 - 16.30 hod. v priestoroch ZŠ. 
Na zápis prineste: 
- rodný list dieťaťa, 
- OP rodiča, 
- 5 € za sadu zošitov s predtlačou na písanie 
- v prípade záujmu 10 € na zakúpenie ďalších zošitov, výkresov, ceruziek a prvej knihy .

Základná škola s     materskou školou Čadca – Horelica 429, oznamuje všetkým rodičom budúcich
prvákov, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2014/2015 sa uskutoční 5. - 6. februára 2014 od 13.30
– 16.30 hod. 
Na zápis si prineste občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
Základná škola pri zápise požaduje nasledovné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a 
trvalé bydlisko dieťaťa,
b) meno a priezvisko a trvalé bydlisko zákonných zástupcov. 

Riaditeľstvo Základnej školy, M. R. Štefánika 2007, Čadca na sídlisku Žarec oznamuje, že zápis 
detí do 1. ročníka sa uskutoční: 5. 2. a 6. 2. 2014 (streda a štvrtok) v čase od 13.30 do 16.30 hod.
v budove školy – v priestoroch ŠKD.
Pozývame všetkých predškolákov a ich zákonných zástupcov.
Zákonní zástupcovia sú povinní zapísať deti, ktoré do 31.08.2014 dovŕšia šiesty
rok veku, ako i deti, ktoré v minulom školskom roku mali povinnú školskú
dochádzku odloženú.
K zápisu je potrebné priniesť:

 občiansky preukaz
 rodný list dieťaťa
 kartičku poistenca

So súhlasom zákonného zástupcu môžeme zabezpečiť zakúpenie základných
školských potrieb v hodnote 12 €.

Základná škola s     materskou školou Čadca – Podzávoz 2739,   oznamuje, že zápis detí do prvého 
ročníka sa uskutoční 5. 2. – 6. 2. 2014 od 13.30 – 16.30 hod.
Miesto ZŠ s MŠ Podzávoz, 3. pavilón, 1. poschodie č. dverí 27, 28.
Rodičia prinesú:
- Rodný list dieťaťa
- Kartičku poistenca dieťaťa
- Občiansky preukaz rodiča
- Zápisné na zošity a pomôcky 15 €

Zápis do 1. ročníka  ZŠ      Milošová u Prívary 477, sa uskutoční v dňoch 5.- 6. februára 2014 ( streda, 
štvrtok ) na I. poschodí č. dverí 13 od 13,30 - 16.30 hod. 
Rodičia si prinesú platný občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a  peniaze na súbor povinných zošitov.
Súbor zošitov : 4,10 € ( povinné  6 zošitov + prípravné cviky )
Prvá kniha     :  3,80 €  ( dobrovoľné ) 
Daffer            :  pomôcky do 1. ročníka ( všetky zošity, perá, ceruzky, pastelky, výkresy, farby, a 
ostatné pomôcky )  dobrovoľné - 18,05  €


