
Informácie k zápisu
Milí rodičia! 

 

Opäť je tu obdobie, kedy sa rozhodujete, ktorá základná škola bude pre Vaše dieťa tá 

správna. Ktorá im vytvorí príjemnú atmosféru, ktorá ponúkne dobré priestorové vybavenie, 

moderné pomôcky, výborných učiteľov, zaujímavé mimoškolské aktivity, možnosť pracovať 

s počítačmi, učiť sa cudzie jazyky a pod. 

Nástup do školy je jedným z významných období v živote dieťaťa. Pre dieťa je to prechod  

z obdobia „hier“ do obdobia „povinností“. Je to však aj obdobie zvýšenej záťaže pre 

rodičov. 

ZÁPIS do 1. ročníka sa uskutoční 14.apríla 2021 (streda)  

a 15. apríla 2021 (štvrtok) od 14:00 hod do 18:00 hod. 

 Zápis môžete uskutočniť: 

 prezenčnou formou  v určených dňoch – za prísnych hygienických opatrení  

 prostredníctvom elektronickej prihlášky do 30.4. 2021 

 

Prihlasovacia povinnosť a starostlivosť o školskú dochádzku 

 

Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2021 šesť rokov. 

Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré má slovenské občianstvo 

a dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde 

aktuálne dieťa žije.  

Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ  

v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt – v tzv. spádovej škole. 

Podľa zákona môže rodič zapísať dieťa iba na 1 základnú školu. Má právo zapísať dieťa na inú 

ako spádovú školu, avšak prijatie žiaka na takúto školu je na rozhodnutí riaditeľa. 

Zapísať dieťa do školy (vyplniť elektronickú prihlášku do 30.04. 2021 na webovej stránka školy 

https://zsbobot.edupage.org/user/?  o škole – prijímačky- elektronická prihláška ) musia aj rodičia 

detí, ktorí chcú pokračovať v plnení predškolskej výchovy, lebo ich dieťa nedosiahlo školskú 

zrelosť. Túto skutočnosť vyznačí aj v elektronickej prihláške. V minulosti takýto rodič žiadal o 

odklad šk. dochádzky. Tento rok sa zrušil odklad školskej dochádzky, o ktorom rozhodoval 
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riaditeľ základnej školy. Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahne školskú spôsobilosť, je síce 

povinnosťou rodiča zapísať ho do základnej školy, ale rodič musí písomne požiadať riaditeľa 

materskej školy o POKRAČOVANIE plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v 

materskej škole. Riaditeľ MŠ o tom vydá rozhodnutie. Základnej škole treba nahlásiť, že dieťa 

bude pokračovať v predprimárnom vzdelávaní a riaditeľ ZŠ vystaví rozhodnutie o neprijatí na 

primárne vzdelávanie. 

Štúdium  v zahraničí 

Zákonní zástupcovia môžu zapísať dieťa prostredníctvom  „ Prihlášky na prijatie do 1. ročníka 

ZŠ“ a zároveň je potrebné vypísať „Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky 

mimo územia SR“. 

Zákonnému zástupcovi žiaka bude podľa platných predpisov do 15. júna doručené jedno  

z uvedených rozhodnutí riaditeľa školy: 

Rozhodnutie o prijatí do školy 

Rozhodnutie o neprijatí do školy 

Rozhodnutie o povolení plnenia školskej dochádzky mimo územia SR 

 Ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, budete ju môcť vyplniť s pracovníkom školy 

 v dňoch 14. 04. 2021 (streda) v čase medzi 14,00 – 18,00 hod. a  15. 04. 2021 (štvrtok) v čase 

medzi 09,00 – 18,00 hod. V prípade iného času  sa prosím predtým nahláste  

na tel. č. 0910 398 789, kde Vám bude pridelený konkrétny čas. Nezabudnite si so sebou 

priniesť negatívny test nie starší ako 7 dní a potrebné doklady k zápisu (rodný list dieťaťa, 

občiansky preukaz). 

 

 

 


