
 

  
 

 

Zápis detí sa uskutoční   

1.4. - 30.4.2021 
 

 

Na základe ,,Usmernenia k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky“ je 

zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole. 

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši 

šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. 

 

➢ Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný 

stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej 

prítomnosti detí. Ak to technické podmienky umožňujú, odporúča sa komunikácia školy so 

zákonnými zástupcami dieťaťa elektronickou formou, prípadne iným spôsobom, a to v závislosti 

od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-

epidemiologických opatrení. (podľa Usmernenia k zápisu) 

 

Na základe ,,Usmernenia k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky“ 

Základná škola vyžaduje pri zápise:  

1. osobné údaje o dieťati v rozsahu  

a) meno a priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste),  

b) dátum a miesto narodenia,  

c) adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava 

na adrese trvalého pobytu, 

d) rodné číslo,  

e) štátna príslušnosť,  

f) národnosť 

 

2. osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu  

a) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,  

b) adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu 

c) kontakt na účely komunikácie. 



 

Spôsob zápisu: 

Zákonný zástupca/rodič vypisuje prihlášku na plnenie povinnej školskej dochádzky  

(ďalej len ,, prihláška“)  

Na vypísanie ,,Prihlášky“ si zákonný zástupca/rodič môže zvoliť jednu z týchto možností: 

1. Vypíše elektronický formulár (prihláška), formulár zverejnený na www stránke školy. 

2. Vytlačí si prihlášku zo stránky školy, vypíše ju a podpísanú obidvoma zákonnými 

zástupcami doručí na vrátnicu školy. 

3. Prihlášku si zákonný zástupca/rodič môže vyzdvihnúť osobne na vrátnici školy a po 

vyplnení a podpísaní obidvoma zákonnými zástupcami ju doručí na vrátnicu školy. 

 

Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania 

Ak rodičia zvažujú o dodatočnom odložení povinnej školskej dochádzky napriek tomu, že dieťa dosiahlo 

vek potrebný na zaškolenie, sú povinní dieťa zapísať.  

Rodičia požiadajú o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania  a doložia: 

➢ písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 

➢ písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a 

➢ informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. 

 

Výnimočné prijatie dieťaťa  

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo 

predprimárne vzdelávanie.  

Rodičia požiadajú o predčasné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a doložia:  

➢  vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 

➢ vyjadrenie všob. lekára pre deti a dorast 

  

Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou 

žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.  

 

 

 

O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15.júna 2021 

• Spôsob doručenia rozhodnutia /poštou doručenka do vlastných rúk/ na adresy zákonných zástupcov 

                

         Mgr. Peter Gombár 

             riaditeľ školy 

 

 

 
 

V prípade nejasností môžete volať na t.č.: 0903 943 208/Mgr. Aurélia Vidiščáková, zástupkyňa pre 1. stupeň ZŠ 

 


