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Vážení rodičia, 

 

ak Vaše dieťa dovŕši k 31. 08. 2018 šesť rokov, podľa § 20 ods. 2 zákona 

č.245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) v znení 

neskorších predpisov, je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole bez ohľadu na to, či 

uvažujete o odklade školskej dochádzky.  
Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy v Slovenskej 

republike má každý zákonný zástupca, ktorý je občanom SR s trvalým pobytom 

na Slovensku, to platí rovnako aj o jeho školopovinnom dieťati, bez ohľadu na 

to, kde žijú. Zákonný zástupca môže zároveň riaditeľke školy pri zápise 

oznámiť, že dieťa bude navštevovať školu mimo SR a podá si písomnú žiadosť 

o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej 

republiky. 

  

V súlade s VZN mesta Sabinov sa slávnostný zápis do 1. ročníka  na 

školský rok 2018/2019 uskutoční 

 

09. 04. – 10.04. 2018 v čase od 13:30 do 16:30 hod. vo vyznačených 

priestoroch základnej školy. 
 

V prípade potreby, po dohode s vedením školy, je možné zapísať dieťa aj v 

inom náhradnom termíne. 

 

 

V súlade so zákonom o rodine, zápisu do školy sa zúčastňuje dieťa so svojim 

zákonným zástupcom.  

 

Pri zápise je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list 

dieťaťa. 

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný pri zápise uviesť osobné údaje v súlade so 

školským zákonom. 

 

 

Škola pri zápise do 1. ročníka nevyberá žiadne poplatky .  

 

 
 



Odklad povinnej školskej dochádzky 

 
 

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, 

riaditeľka školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej 

dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého 

ročníka základnej školy, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu.  

Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára 

pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva 

a prevencie. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou 

školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník. 

Najčastejšími dôvodmi na povolenie odkladu plnenia povinnej školskej 

dochádzky sú: 

 fyzická a psychická nezrelosť dieťaťa, 

 dieťa je dlhodobo choré - stanovisko od detského pediatra alebo 

psychológa, 

 dlhodobejší pobyt v zahraničí, 

 prílišná emocionálna naviazanosť dieťaťa na rodičov,                                                   

 iné problémy v oblasti vývinu dieťaťa. 
 

  

Podmienky prijatia dieťaťa do nultého ročníka základnej školy 
 

Ak zákonný zástupca má záujem, aby jeho dieťa bolo prijaté na základné 

vzdelávanie a zaradené do nultého ročníka základnej školy, musí byť splnených 

niekoľko podmienok: 

 dieťa dovŕši fyzický vek šesť rokov k 1. septembru, 

 nedosiahlo školskú spôsobilosť, 

 pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne 

prostredie nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu 

prvého ročníka základnej školy, ale je u neho predpoklad, že zaradením 

do nultého ročníka sa jeho vývin vyrovná. 

Zákonný zástupca je povinný: 

 predložiť písomnú žiadosť o zaradenie dieťaťa do nultého ročníka, 

 predložiť odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast, 

 predložiť odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie, 

 informovaný súhlas zákonného zástupcu. 

 

 



Doplňujúce informácie pre zákonných zástupcov : 

 

 

V súlade so Školským vzdelávacím programom zákonný zástupca rozhoduje  : 

  

- o výbere  jedného z povinne voliteľných predmetov etická výchova alebo   

   náboženská výchova – rímsko – katolícka 

    grécko – katolícka 

    evanjelická a.v 

    pravoslávna 

 

   

- záujem o školský klub detí / ŠKD/,  

 

- záujem o školské stravovanie / ŠJ/, 

 

- záujem o mimoškolskú / krúžkovú/ činnosť / . 

 

 

O výške mesačného poplatku do ŠKD a ŠJ rozhodne riaditeľka školy na základe  

 

VZN mesta Sabinov pre školský rok 2018/2019.  

 

 

 

 

         Mgr. Alena Mladá 

         riaditeľka školy 
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