
Vážení rodičia a milí predškoláci! 
 

     Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok  2023/2024 
 sa uskutoční v dňoch: 

  
    14.apríla 2023 (piatok)    v čase od 14:00 hod. do 18:00 hod. 
    15.apríla 2023 (sobota)   v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. 

 
 Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2023 šesť rokov.  

(Dieťa je potrebné zapísať, aj keď uvažujete o odklade povinnej 

školskej dochádzky. Rovnako v prípade, ak chcete Vaše dieťa zapísať 

predčasne.) 

 Zákonný  zástupca  dieťaťa,  ktoré malo  odložený začiatok plnenia 

povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, je povinný opäť 

zapísať dieťa do 1. ročníka ZŠ v nasledujúcom školskom roku. 

 Rodič by mal zapísať dieťa iba na jednu základnú školu. 

 Rodič môže pre svoje dieťa vybrať ktorúkoľvek základnú školu,  

to znamená aj takú, ktorá nie je v školskom obvode, v ktorom má dieťa 

trvalý pobyt.  

 Ak sa rozhodne pre školu v mieste svojho trvalého bydliska 

(príslušného školského obvodu), je táto škola povinná dieťa zapísať. 

 Na zápis musia prísť obidvaja rodičia s dieťaťom, prípadne doniesť 

splnomocnenie od druhého rodiča, ak sa zápisu nemôže zúčastniť. 

 

 

                
                  Na zápis je potrebné priniesť: 

 
 Občianske preukazy rodičov /zákonných zástupcov.      

 Kópiu rodného listu dieťaťa.   

 V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doniesť  doklad o jeho 

zdravotnom stave. 

 Online prihláška Vám  ušetrí čas pri zápise. 

(Venujte prosím zvýšenú pozornosť presnému zápisu rodného čísla  a 

mien   aj s diakritikou, aby sme v budúcnosti predišli nepresnostiam v 

osobných údajoch.) 

 

                                     Tešíme sa na stretnutie s Vami. 
 



               

          Predčasné zaškolenie a odklad školskej dochádzky  
       pre šk. rok 2023/2024 

 
 
 

          V prípade predčasného zaškolenia dieťaťa (dieťa nedovŕši pred nástupom do  
  školy 6 rokov) je potrebné: 

 

 Vypísať žiadosť o predčasné zaškolenie dieťaťa. 

 Doniesť potvrdenie od pediatra a súhlasné vyjadrenie príslušného 

                      zariadenia CPP (Centrum poradenstva a prevencie). 

 Doniesť doklad o získaní predprimárneho vzdelania (osvedčenie 

o získaní predprimárneho vzdelania z MŠ). 

 

 

 

 

             V prípade odkladu povinnej školskej dochádzky: 
 

 Od 01.01.2021 o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho 

vzdelávania v MŠ (o odklade) rozhoduje riaditeľ materskej školy. 

 Po rozhodnutí riaditeľa MŠ o povolení pokračovania 

predprimárneho vzdelávania rodič  túto skutočnosť oznámi škole, do 

ktorej dieťa zapísal (prinesie kópiu rozhodnutia o pokračovaní 

predprimárneho vzdelávania). 

 


