
Zápis detí do 1. ročníka 
školský rok 2018/ 2019 

 
 
Ako zapísať dieťa na základnú školu? 
 
Zákonný zástupca dieťaťa vykoná zápis dieťaťa v základnej škole v školskom 

obvode, v ktorom má dieťa (ţiak) trvalý pobyt (spádová škola). Školské obvody 

sú určené Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov. Takéto dieťa je 

riaditeľ spádovej školy povinný prednostne prijať na plnenie povinnej 

školskej dochádzky. 

 

 

- Riaditeľ školy  v súlade so VZN určí presný dátum, miesto a čas zápisu 

detí do 1.ročníka. 

- Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú 

školskú dochádzku dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú 

spôsobilosť. 

- Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. . Pri zápise je 

potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa. 

- Zákonný zástupca v súlade so školským zákonom je povinný pri zápise 

uviesť tieto osobné údaje: 

           meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia,   

           národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, 

           meno a priezvisko,  trvalé bydlisko zákonných  zástupcov. 

- O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. 

júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné 

vzdelávanie začať. 

- Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po 

zápise, musí to oznámiť  škole najneskôr do 30.júna, ktorý predchádza 

školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať. 

- Zákonný zástupca môţe na základe písomnej ţiadosti poţiadať riaditeľa 

základnej školy o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský 

rok ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú 

spôsobilosť  
          Súčasťou ţiadosti je:  

- odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast 

- odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie. 

Ak má dieťa zdravotný problém, mal by o tom informovať budúcich 

učiteľov. 

 

Ako je možné zapísať dieťa  aj na diaľku? 

 
Zákonní zástupcovia môţu splnomocniť niekoho na Slovensku, aby dieťa 

zapísal do niektorej základnej školy na Slovensku. 



- Splnomocnená osoba sa preukáţe rodným listom dieťaťa, 

splnomocnením od zákonných zástupcov dieťaťa a svojim občianskym 

preukazom. 

-    Zákonný zástupca následne musí písomne požiadať riaditeľa školy o 

povolenie navštevovať základnú školu v zahraničí. Ţiadosť musí 

obsahovať: 1. meno, priezvisko dieťaťa 

                   2. bydlisko dieťaťa 

                             3. rodné číslo dieťaťa 

                             4. názov a adresu školy, ktorú bude dieťa v zahraničí   

                                 navštevovať 

 

V prípade, ţe sa dieťa bude v zahraničí zdrţovať dlhodobo aj predpokladanú 

dĺţku pobytu v zahraničí a adresu bydliska v zahraničí. 

 

- Riaditeľ školy,  vydá rozhodnutie o plnení povinnej školskej 

dochádzky ţiaka mimo Slovenskej republiky. 

- Ţiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky 

podľa § 23 písm. b) a c) školského zákona, môţe na základe ţiadosti 

zákonného zástupcu ţiaka vykonať komisionálne skúšky. V ţiadosti 

zákonný zástupca ţiaka uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne 

skúšky vykonať. 

- Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má 

kaţdý rodič, ktorý je občanom SR a takisto aj jeho dieťa má slovenské 

občianstvo, bez ohľadu na to, kde ţije. 

 

Čo je potrebné doniesť na zápis? 

 
1. Dieťa ( ak je choré zákonný zástupca dohodne spôsob zápisu) 

 

2.  Občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa 
 

3. Rodný list dieťaťa 

 

Dotazník žiaka-  škola poskytne pri zápise   

 

      
   Mgr .Dušan Brhlík 
        riaditeľ školy 


