
                           
                                Zápis detí do Základnej školy 

Riaditeľka Základnej školy v Brezine v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 
 § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o doplnení niektorých zákonov; 
 vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole oznamuje, že 

V súlade s touto legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Zápis do 1. ročníka na školský rok 2022/2023 sa uskutoční

dňa 8.4.2022 od 13.00 hod.

Na zápis je potrebné priniesť : 

 rodný list dieťaťa 

 kartu poistenca dieťaťa 

 občiansky preukaz zákonného zástupcu 

 vyplnené dokumenty : Žiadosť o prijatie                                          

 Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka 

 Dotazník k zápisu                                                                                      

Informácie o zápise 

Na zápis je možné prísť v určený deň osobne  s dieťaťom.

Podrobnejšie informácie k zápisu alebo v prípade potreby, ak Vám nevyhovuje dátum  vieme 

sa telefonicky dohodnúť na inom termíne na tel. čísle 0908310061 Martina Bardzáková 



Pokračovanie plnenia povinnej školskej dochádzky (PŠD)

Na zápis  na  plnenie  povinnej  školskej  dochádzky  do  1.  ročníka  musí  ísť  rodič  každého

dieťaťa,  ktoré  dosiahne  6  rokov veku do 31.  08.  kalendárneho  roku.  To aj  v prípade,  ak

zákonný  zástupca  vie,  že  jeho  dieťa  nezačne  plniť  povinnú  školskú  dochádzku  (pretože

dieťa po  dovŕšení  šiesteho  roka  veku  nedosiahlo  školskú  spôsobilosť).  Rodič  pri  zápise

upozorní riaditeľa základnej školy, že dieťa nezačne plniť PŠD a že po vydaní rozhodnutia

riaditeľky  MŠ  o  pokračovaní  plnenia  povinného  predprimárneho  vzdelávania  predloží

základnej škole fotokópiu tohto rozhodnutia.  

Pre  vydanie  rozhodnutia  o pokračovaní  povinného  predprimárneho  vzdelávania,  zákonný

zástupca  predloží riaditeľke  materskej  školy písomný  súhlas  príslušného  zariadenia

poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný

súhlas  zákonného  zástupcu.  Na  základe  týchto  dokumentov  riaditeľka  materskej  školy

rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Riaditeľ základnej školy rozhodne o neprijatí žiaka do školy s odôvodnením, že dieťa na

základe informácie zákonného zástupcu pokračuje v plnení povinného predprimárneho

vzdelávania v materskej škole.

Ak dieťa  ani  po  pokračovaní  plnenia povinného  predprimárneho  vzdelávania  v  materskej

škole nedosiahne školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v

ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole,

to  znamená,  že  rodič  takéhoto  dieťaťa  opätovne  pôjde  na  zápis  do  základnej  a  riaditeľ

základnej školy mu vydá rozhodnutie o prijatí na plnenie PŠD.

                                                                                       riaditeľka škola

                                        Mgr. Martina Bardzáková

                     

 

                                               


