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Získajme pre naše mesto
nové „Lidl detské ihrisko“

Ako zapísať dieťa do školy v Topoľčanoch?

Žiak plní povinnú školskú poľčany:
dieťaťa. Riaditeľ o prijatí na
základné vzdelávanie roz- dochádzku v základnej škole
 Základná škola s materhodne do 15. júna a do 30. júna v školskom obvode, v ktorom skou školou, Gogoľova 2143/7,
V lete vyrastie na Sloven- herné prvky sa nesú vo vezašle zoznam detí prijatých má trvalý pobyt. Žiak môže Topoľčany
sku desať detských ihrísk Ži- selých a hravých motívoch s
na plnenie povinnej školskej plniť povinnú školskú do- www.zsgogolovato.edupage.org
hadielok. O tom kde, rozhod- podobizňami Včielky Maje a
dochádzky obci, v ktorej majú chádzku aj základnej škole
nú v hlasovaní ľudia. O desať jej kamarátov. Na ihrisku sa
 Základná škola, J. Hollého
mimo školského obvodu, ak 696/3, Topoľčany
trvalý pobyt.
ihrísk budú súperiť mestá, a budú nachádzať aj lavičky
v prípade Bratislavy a Košíc a stojan na bicykle.
disko, pri nešťastnom páde
Mládežnícke kategórieZákladná škola pri zápise ho riaditeľ prijme na základ- www.zsholehoto.edu.sk
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