Informácie k zápisu
Zápis do prvého. ročníka základnej školy pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční

8. apríla 2021 (štvrtok) od 10.00 h do 16.00 h.
V prípade, že termín z rôznych dôvodov nestihnete, môžete svoje dieťa zapísať na
riaditeľstve školy v termíne po dohode s riaditeľom školy, najneskôr však do 30.
apríla 2021
Rodič je povinný zapísať do školy dieťa, ktoré do 31. 8. 2021 dovŕši 6 rokov veku.
Zápis prebieha vzhľadom na epidémiu koronavírusu bez prítomnosti dieťaťa.
Zápis rodič vykoná:
❖ elektronicky vyplnením elektronickej prihlášky, ku ktorej prístup nájde na
internetovej stránke školy v záložke Zápis, ktorú podpísanú donesie do školy
v termíne zápisu, alebo
❖ vypísaním tlačeného formulára prihlášky v škole v čase termínu zápisu.
Riaditeľ resp. poverený zamestnanec preberie od rodiča vytlačenú a podpísanú
elektronickú prihlášku, resp. mu poskytne tlačivo prihlášky na vypísanie.
Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje
meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť,
štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, ako aj meno a priezvisko, trvalé bydlisko
a adresu zamestnávateľa rodičov. Na zápis je potrebné doniesť kópiu rodného listu
dieťaťa a občiansky preukaz rodiča, resp. zákonného zástupcu.
Okrem toho budeme potrebovať vedieť:
❖ meno a priezvisko detského lekára a zdravotnú poisťovňu,
❖ či bude dieťa navštevovať školský klub detí a stravovať sa v školskej jedálni
(či potrebuje diétnu stravu),
❖ či bude dieťa navštevovať etickú výchovu alebo náboženstvo (na výber
rímskokatolícke, gréckokatolícke, pravoslávne)
❖ o prípadných zdravotných problémoch dieťaťa, vyžadujúcich špeciálnu
starostlivosť (priniesť doklad)
❖ či je rodina v hmotnej núdzi
Škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu do 1. ročníka dovŕši 6 rokov a dosiahne
školskú spôsobilosť. Ak nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé, školská
dochádzka mu je odložená. O odklad školskej dochádzky písomne požiada rodič
školu, do ktorej dieťa zapísal, pričom doloží vyjadrenie CPPPaP a detskej lekárky.
Rodič môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu. Žiak plní
povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalý pobyt (spádová škola). Žiak však môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v
inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.
Ak sa rodič rozhodne pre základnú školu mimo svojho školského obvodu, nemusí
túto skutočnosť oznamovať základnej škole, ktorá sa nachádza v jeho školskom
obvode. Uvedené informácie si vymieňajú medzi sebou riaditelia príslušných škôl a
zriaďovateľ.
Rozhodnutie o prijatí na povinnú školskú dochádzku bude rodičom, resp. zákonným
zástupcom žiaka doručené do elektronickej schránky, resp. písomne poštou.

