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Informácie k zápisu do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2018/2019 
Termín zápisu:   štvrtok   5. apríla 2018 – od 15,00 do 18,00 
                             piatok   6. apríla 2018  - od 15,00 do 18,00 
 
Rodičia si so sebou prinesú: 
 rodný list dieťaťa 
 občiansky preukaz zákonného zástupcu 
 v prípade rozvedených rodičov – rozhodnutie súdu o zverení do starostlivosti 

Dôležité informácie k zápisu: 
 zápisu sú povinné zúčastniť sa deti, ktoré do 31.8.2018 dovŕšili vek 6 rokov 
 zápisu sú povinné zúčastniť sa deti, ktoré v školskom roku 2017/2018 mali odklad povinnej školskej 

dochádzky 
 zápisu sa môžu zúčastniť aj deti, ktoré dovŕšia 6 rokov až po 31.8.2018 – predčasne zaškolené deti 
 rodičom odporúčame  zúčastniť  sa zápisu len na jednej základnej škole 
 kritériom pre prijatie dieťaťa do školy je: 

• školská zrelosť dieťaťa   
https://eduworld.sk/cd/zanet-kollarova/3302/skolska-zrelost-co-vsetko-by-mal-ovladat-buduci-prvak 

• dieťa má trvalý pobyt v obvode  školy 
 rozhodnutie o prijatí obdržia zákonní zástupcovia na rodičovskom združení , ktoré sa uskutoční   28. mája 

2018 o 16,30 v školskej jedálni školy 

Odklad povinnej školskej dochádzky: 
 ak rodič uvažuje o odklade povinnej školskej dochádzky, je povinný sa zápisu zúčastniť a toto rozhodnutie 

oznámiť pri zápise 
 na zápise rodič vyplní Žiadosť o odklade povinnej školskej dochádzky 
 do 30. júna 2018 je povinný ku žiadosti doložiť  Doporučenie CPPPaP o odložení povinnej školskej 

dochádzky o jeden rok a Doporučenie o odložení povinnej školskej dochádzky od detského lekára prípadne 
riaditeľky materskej školy 

 na základe  odovzdania všetkých dokumentov bude zákonnému zástupcovi vydané Rozhodnutie o odložení 
povinnej školskej dochádzky o jeden rok 

Predčasné zaškolenie dieťaťa: 
 dieťa narodené po 31.8.2012 môže byť predčasne zaškolené na základe ďalej uvedených podmienok: 
• na zápise zákonný zástupca vypíše žiadosť o predčasné zaškolenie dieťaťa 
• do 21.5. 2018 doloží Doporučenie o predčasnom zaškolení  dieťaťa od CPPPaP  a detského lekára na 

riaditeľstvo školy 
 

Mgr. Katarína Volanková, riaditeľka školy 
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