
Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, 

 Rakovec nad Ondavou 2 

 

oznamuje, 
 

že zápis do 1. ročníka  základnej  školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti 

 obce Rakovec nad Ondavou sa uskutoční  

07.04.2017 / piatok / od 10:00 – do 12.00. 
Informácie pre rodičov k zápisu dieťaťa do 1. ročníka 

-na zápis je potrebné doniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu 

-do 1. ročníka sa môžu zapísať deti, ktoré od začiatku školského roka dovŕšia  

šiesty rok veku t.j. pre školský rok 2017/2018 sa zapisujú  

deti narodené od 1.9.2010  

do 31.8.2011 

-ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby do školy bolo výnimočne prijaté dieťa, ktoré 

dovŕši šiesty rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka, 

k žiadosti priloží vyjadrenie pedagogicko-psychologickej poradne a lekára 

-ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé , 

odloží mu riaditeľ školy začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok na základe  

písomnej žiadosti rodiča , súčasťou ktorej bude aj vyjadrenie pedagogicko-psychologickej 

poradne a lekára 

-žiak plní povinnú školskú dochádzku v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko 

-upozorňujeme rodičov, ktorí majú už deti zapísané a ktoré mali odklad povinnej školskej 

dochádzky k 1.9.2017, že sa musia znovu zúčastniť zápisu. 

Naša škola poskytuje  

 pracovné zošity pre prvákov zadarmo – matematika, slovenský jazyk, 

 vyučovanie cudzieho jazyka – anglický jazyk od 1. ročníka v jazykovom laboratóriu   

 odbornú počítačovú učebňu s internetom na výučbu informatiky, vyučovanie v PC učebni 

v rámci dopoludňajšieho vyučovania aj v rámci záujmových útvarov vo voľnom čase detí, 

 vyučovanie žiakov v odborných učebniach – využitie interaktívnych tabúľ v učebniach  

jazykov, multimediálnej učebni, odbornej učebni, fyz. – chemickom laboratóriu, 

 škola je zapojená do medzinárodnej siete – získali sme certifikát ZELENÁ  ŠKOLA, 

 možnosť navštevovať školský klub detí, školskú  knižnicu, 

 možnosť stravovania v školskej jedálni, 

 dopravné ihrisko, cvičná školská kuchynka, 

 krúžkovú činnosť žiakov vo voľnom čase ( počítačový krúžok, škola hrou,  

environmentálny, môj rodný jazyk, Hravá slovenčina, Hravá matematika , Viac ako peniaze, 

tanečný ) , 

 organizovanie plaveckého výcviku, školy v prírode, lyžiarskeho výcviku. 

 Realizácia projektov :  

 Enviroprojekt 2008, 2009, 2012,2016  –     environmentálna výchova 

 EURÓPSKA JAZDA – medzinárodná  spolupráca škôl  Rakovec nad Ondavou,  ZŠ 

Bystřice nad Olší, Škola Podstawova a Gymnázium v Konczyce Wielke od 

školského roku 2005 / 2006 

 Erasmus + KA1- Inovatívne formy vyučovania na ZŠ 

 Rozvojové projekty Ministerstva školstva – Zdravie v školách, Školská knižnica , 

Informatizácia – Otvorená škola 2007 

 OTVORENÁ ŠKOLA – Šport 2006, 2008– futbal, volejbal, raketové športy, 

hádzaná,  florbal 

 INFOVEK 2006– realizácia kurzov, internetový klub 

 KONTO ORANGE – Školy pre budúcnosť, Darujte Vianoce 

 T-MOBILE POMÁHA KOMUNITE – Svadba na Zemplíne, Cesta poznania 

 SPPoločne - Po stopách Rákocziho, Žime aktívne 

 U. S. Steel Košice, Nadácia SOSNA – Kde a ako budeme bývať 2010,2011 


