
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ
USMERNENIE

•22.4.2021



POVINNÁ ŠKOLSKÁ DOCHÁDZKA

• Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje 

po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú 

spôsobilosť./31.8.2021/

• Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“). 

• Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v 

ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný 

zástupca nevyberie inú základnú školu.

• Požiadavku na odklad rieši vedenie materskej škôlky. 

•



TERMÍN ZÁPISU

• Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla 2021. 

• Konkrétne miesto a čas zápisov určí zriaďovateľ príslušnej základnej školy.

ZŠ Pavla Križku  22. 4. 2021 8 00 – 16 00 - bez osobnej prítomnosti detí

Možnosti zápisu:

• elektronicky - prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorú nájdete na stránke 
školy:alebo elektronickej schránky školy. Poplatky zaplatíte na 1. rodičovskom 
združení. 

• osobne - do školy prinesiete vytlačenú prihlášku alebo ju vypíšete na mieste. Na 
zápis je potrebné priniesť: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča, kartičku 
poistenca, 10 € na učebné pomôcky.



POZVÁNKA NA ZÁPIS 



ZÁPIS DIEŤAŤA SO SVVP A 
VÝNIMOČNÉ PRIJANIE

• 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. 

• Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty 

rok veku po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast. 



PODPISY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 
A DORUČOVANIE ROZHODNUTIA 

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

• Aj v prípade, ak sa zápisu zúčastní s dieťaťom len jeden zákonný zástupca, je 

vhodné, aby mala škola k dispozícii aj súhlas druhého zákonného zástupcu. Zápis 

na základe súhlasu len jedného zákonného zástupcu neznamená sám o 

sebe automaticky neplatnosť. 

• Vzhľadom na to, že rodičovské práva majú obaja zákonní zástupcovia, 

odporúčame doručiť rozhodnutie o prijatí obom zákonným zástupcom. 

• Ak sa ani jeden zákonný zástupca proti rozhodnutiu o prijatí neodvolá, ani nepodá 

návrh na súd, týmto spôsobom mlčky prejavil súhlas s rozhodnutím druhého 

zákonného zástupcu (s výberom školy). 



TEŠÍME SA NA STRETNUTIE!

Ďalšie informácie k zápisu budúcich prvákov nájdete na  
hornej lište stránky školy v časti 

Informácie pre rodičov - Zápis prvákov. 

Celé znenie usmernenia nájdete na :

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-a-prijimaniu-deti-na-plnenie-povinnej-skolskej-
dochadzky-pre-sk-rok-20212022/

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-a-prijimaniu-deti-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky-pre-sk-rok-20212022/

