
Vážení rodičia budúcich prvákov! 

 

V znení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov § 20 odsek 2 je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť 

dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).  

1. Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom 

má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku a to v pracovných dňoch od 7,30 do 15,00 

hodiny, blok A, prvé poschodie, číslo dverí 59. Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu 

s dieťaťom. Pri zápise musí zákonný zástupca predložiť: občiansky preukaz, rodný list 

dieťaťa a podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.  

Ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný 

zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti. 

2. Rodič (zákonný zástupca) musí zapísať dieťa, ktoré k 1. septembru 2022 dovŕši vek 6 

rokov. 

3. Rodič (zákonný zástupca) musí opätovne zapísať aj dieťa, ktorému bol v školskom roku 

2021/2022 povolený odklad plnenia povinnej školskej dochádzky. 

4. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka 

materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v 

materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s 

informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.  

5. Ak bude v čase konania zápisu pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo 

výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápis sa bude organizovať 

bez osobnej prítomnosti detí, resp. rodičov. 

6. Základná škola k zápisu poskytne formulár – Prihláška – Dotazník k zápisu do 1. ročníka 

ZŠ na školský rok 2022/2023, ktorý zverejní na webovej stránke školy.  

7. Postup prihlasovania:  

a) Prihlášku – Dotazník najskôr vyplňte a zašlite (vo Worde) nepodpísaný na e-mailovú 

adresu školy zsjilds@zsjilds.sk.  

b) Vami vytlačený dotazník podpíšte (obaja zákonní zástupcovia) a pošlite e-mailom (v 

PDF formáte), alebo ho podpíšete pri fyzickom zápise dieťa v škole. 

c) Dotazník k zápisu do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2022/2023 môže vyplniť zákonný 

zástupca dieťaťa aj priamo v škole s učiteľom, ktorý robí zápis. 



d) Ak zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, 

môže si vyzdvihnúť formulár osobne v základnej škole a dotazník priniesť osobne pri 

zápise. 

8. Všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko-

epidemiologických opatrení. 

 

 

 

 

        PaedDr. Peter Gajdoš 

               riaditeľ školy 


