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Vážení rodičia, 
 
pozývame Vás na zápis do prvého ročníka, ktorý sa bude konať v dňoch 22. - 23.4.2021 od 
15.00 hod. do 17.00 hod.  

Ak chcete prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 
2021/2022 do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou v Moravanoch nad Váhom, je 
potrebné najneskôr do 20.4.2021 vyplniť elektronickú prihlášku. Údaje v prihláške, ako sú 
meno a priezvisko dieťaťa, prosíme vypĺňajte na základe rodného listu dieťaťa a 
dodržujte diakritické znamienka, ako sú dĺžne a mäkčene, vzhľadom na to, že sa celá prihláška 
preklápa do systému aScAgenda a údaje v nej sú záväzné.  

Zápis sa bude konať pred hlavným vchodom v areáli školy vo štvrtok 22.4. a v piatok 
23.4.2021 v čase od 1500 do 1700. Z dôvodu preventívnych opatrení je potrebné, aby zákonný 
zástupca dieťaťa prišiel s respirátorom a vlastným perom, v obálke označenej menom dieťaťa 
a telefonickým kontaktom /alebo v euroobale/ priniesol prihlášku (ktorú predtým zaslal 
elektronicky cez našu webovú stránku) vytlačenú a podpísanú obomi zákonnými zástupcami, 
spolu s fotokópiou rodného listu dieťaťa a občianskych preukazov. Fotokópie občianskych 
preukazov žiadame iba z dôvodu dohľadania elektronických schránok zákonných zástupcov na 
portáli slovensko.sk pre doručenie Rozhodnutia o prijatí do základnej školy. Po dohľadaní 
schránok budú tieto fotokópie skartované. V prípade, že fotokópiu občianskeho preukazu 
nedoložíte, uveďte do poznámky v prihláške číslo Vašej elektronickej schránky. Tento rok sa 
deti do 1. ročníka prijímajú bez ich osobnej prítomnosti na zápise. Na prihláške nie je 
potrebné potvrdenie od lekára.  

Poplatok vo výške 15,- € za pracovné zošity je potrebné priniesť v mikroténovom vrecku 
v zložení z papierových bankoviek. 

Poprosíme Vás o dodržanie všetkých usmernení, vďaka ktorým by mal zápis v tejto situácii 
prebehnúť rýchlo a s čo najnižším rizikom. 
 
Žiadosť o prijatie do prvého ročníka nájdete na stránke našej školy, v sekcii Žiaci a rodičia, 
prípadne si ju môžete otvoriť kliknutím na nasledujúci 
odkaz https://www.zsmoravany.sk/register/. 

V prípade, že máte problém s vyplnením prihlášky, neváhajte nás kontaktovať mailom na 
zsmoravany@zsmoravany.sk. 
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