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Zápis do 1. ročníka na šk. rok 2021/2022 
 

 

Vážení rodičia, milí žiaci! 

 
Od  1. do 30. apríla realizujeme zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2021/2022. 

Zápisu do ZŠ sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré do 31.8.2021 (vrátane) dovŕšia 6 rokov – 

ak rodič plánuje (odklad) predĺženie predprimárneho vzdelávania –  nahlási  riaditeľovi ZŠ pri 

zápise. 

 

Zápis z dôvodu mimoriadnej situácie riešime: 

1.  elektronickou prihláškou, 

2.  osobne - v hlavnej budove  školy  -  len zákonný zástupca bez prítomnosti dieťaťa. 

  

Pre zákonných  zástupcov, ktorí nemôžu z nejakých dôvodov prihlásiť dieťa elektronicky, 

umožňujeme zápis  realizovať osobne v termíne od  19.  do  22. apríla 2021  v čase od 8:00  

do 14:00 hod. v hlavnej budove školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-

epidemiologických opatrení / platný negatívny test, respirátor FFP2, vlastné pero /. 

 

Na zápis doneste so sebou: 

1. rodný list dieťaťa 

2. platný občiansky preukaz zákonného zástupcu  

 

Rozhodnutia o prijatí žiaka na školu budeme vydávať v termíne do 15. júna 2021. 

K nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia potrebujeme podpisy oboch zákonných 

zástupcov. O spôsobe a presnom termíne vás budeme informovať. 

 

Dieťa so ŠVVP 

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží 

vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania 

rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy. 

 

Predĺženie predprimárneho vzdelávania ( predtým odklad školskej dochádzky ) 
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Zápisu do ZŠ sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré do 31.8.2021 (vrátane) dovŕšia 6 

rokov.  

Ak rodič plánuje (odklad) predĺženie predprimárneho vzdelávania – nahlási riaditeľovi ZŠ pri 

zápise. 

Podľa nového zákona o predĺžení predprimárneho vzdelávania (odklade) rozhoduje 

riaditeľka MŠ (do 15.6.2021). 

 

Postup:  

Rodič predloží riaditeľke MŠ: 

 

1. Informovaný súhlas zákonného zástupcu  

2. Písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPaP) 

3. Písomný súhlas pediatra 

 

Ak nebudú doložené všetky 3 doklady, riaditeľka MŠ ani nezačne konanie, teda nevydá 

Rozhodnutie a dieťa nastupuje do ZŠ.   

Je potrebné kontaktovať CPPaP, objednať sa na vyšetrenie k získaniu vyjadrenia. 

 

Predčasné zaškolenie   

 

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo 6. rok veku po 

vyjadrení príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára 

pre deti a dorast. 

V prípade nejakých nejasností môžete konzultovať na telef. čísle :  0915 955540 

Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na našich budúcich  prváčikov!  

 

Mgr. Lýdia Fazekasová, riaditeľka školy 

 


