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Zápis detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Banská Bystrica 

Zápis detí do prvého ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská 

Bystrica je Všeobecne záväzným nariadením určený na prvý pracovný aprílový utorok. Rodičia 

zapíšu svojich malých prvákov do školských lavíc v utorok 10. apríla 2018 v čase od 13:00 do 

18:00 hod. Bližšie informácie zverejnení každá základná škola na svojej webovej stránke. 

 

Do ktorej školy zapísať svoje dieťa? 

 

Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú dochádzku dovŕšilo 

šesť rokov a dosiahlo školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť ho na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý 

pobyt (spádová škola). Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, 

ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Riaditeľ spádovej školy je povinný 

prednostne prijať deti, ktoré majú trvalý pobyt v školskom obvode jeho školy. Na plnenie 

povinnej školskej dochádzky môže byť výnimočne prijaté aj dieťa, ktoré ešte nemá šesť rokov. 

V tomto prípade musí zákonný zástupca k žiadosti priložiť súhlasné vyjadrenie príslušného 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre 

deti a dorast. 

 

Nové rozdelenie školských obvodov 

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl sa už bude konať podľa nového Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 4/2018, podľa ktorého má každá škola určený svoj školský 

obvod nasledovne: 

 

Prvý školský obvod - Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica 

Ulice: Kráľovohoľská, Karpatská, Inovecká, Krivánska, Javornícka, Pieninská, Magurská,                   

Na Skalici 

 

Druhý školský obvod  - Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica 

Ulice: Starohorská, Strážovská, Tatranská, Sitnianska, Rudohorská 

 

Tretí školský obvod  - Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica 

Ulice: Rudlovská cesta s orientačnými číslami 56-116 a 57-85, Rudlová: Mladých budovateľov, 

Pod Banošom, Odbojárov, Zdenka Mikulu, Pod Hôrkou, Kapitána Jaroša, Dedinská, Strmá, 

Marka Čulena, Rudelinova ulica, Ulica Svetozára Stračinu, Ulica Jakuba Pribicera, Ulica richtára 

Ondreja, Ulica Jána Móryho, Sásová: Veterná, Hlboká, Mateja Bela, Dubová, Na plaváreň, Na 

Zábave, Na Tále, Garbanka, Haškova, Sásovská cesta, Pod Skalkou, Pod cintorínom, Na 

Dolinky, Stránska, Agátová, Surovská, Ďumbierska, Ružová, Beskydská, Fatranská, 

Gerlachovská, Chabenecká 

 

Štvrtý spoločný školský obvod  - Základná škola Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská 

Bystrica 

Ulice: Na Troskách, Janka Kráľa, Jána Chalupku, M. M. Hodžu, Murgašova, Hurbanova,                          

M. Hattalu, Záhradná, Ruttkaya Nedeckého, Cesta na amfiteáter, M. Rázusa, Terézie Vansovej, 

Horná Strieborná, Dolná Strieborná, Krížna, Lazovná, Katovná, Stoličková, Strieborné námestie, 

Jána Bottu, Bakossova, Komenského, Pod Jesenským vŕškom, Alexandra Matušku, Tibora 

Andrašovana, Námestie SNP, Dolná, Kapitulská, Národná, Kuzmányho, J. Cikkera,                               
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F. Švantnera, Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo nábrežie, Nám. Š. Moysesa, Vajanského 

námestie, Šimona Jurovského, Na Karlove, Dobšinského, Ľuda Ondrejova, Hečkova, Severná, 

Laskomerská, Medený Hámor, Uľanská cesta, Jozefa Mistríka, Jakub: Jakubská cesta, Nový 

Svet, Harmanecká cesta, Ovocná, Hrušková, Kostiviarska: Kostiviarska cesta, Jelšová, 

Topoľová, Ústav na výkon väzby, Komenského 7 

Obec: Špania Dolina  

 

Piaty spoločný školský obvod  - Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica 

Ulice: Partizánska cesta, Trieda SNP, Nám. Slobody, 29. augusta, Jegorovova, Petra Karvaša, 

Mikuláša Kováča, Kukučínova, Československej armády, Horná, Robotnícka, Železničiarska, 

Cesta k nemocnici, Petelenova, Skuteckého, Šoltésovej, Kollárova, Figuša Bystrého, Profesora 

Sáru, Horné záhrady, Rudlovská cesta s orientačnými číslami 2 -54 a 1 – 53, Šalková: 

Ľupčianska, Mieru, Fraňa Kráľa, Podjavorinskej, Ponická ulica, Šalkovská cesta, Poľovnícka, 

Hronská, Jiráskova, Priemyselná, Technická, Senica: Senická cesta, Cementárenská cesta, Na 

Hrbe 

Obce: Kynceľová, Nemce 

 

Šiesty spoločný školský obvod  - Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Ulice: Pod Kalváriou, Pod Urpínom, Žltý piesok, 9. mája, Hviezdoslavova, Viestova, Hronské 

predmestie, Bellušova, Timravy, B. Němcovej, Jesenského, Lesná, Na Uhlisku, Cesta 

k Smrečine, Golianova, Na Starej tehelni, Pod Turíčkou, Pod rybou, Družstevná, Mičinská cesta, 

Majer: Majerská cesta, Stavebná  

Obce: Horná Mičiná, Dolná Mičiná a Môlča od 1. ročníka po 9. ročník povinnej školskej 

dochádzky a Čerín od 5. ročníka po 9. ročník povinnej školskej dochádzky 

 

Siedmy spoločný školský obvod  - Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanova 

12, Banská Bystrica 

Ulice: Gaštanová, Limbová, Lipová, Javorová, Ulička, Jedľová, Pestovateľská, Podlavická cesta, 

Povstalecká cesta, Višňová, Pod Dúbravou, Priehrada, Lúčičky, Jaseňová, Na Lúčkach, Na 

Kútinách, Skubín: Buková, Záhumnie, Skubínska cesta, Pod Stráňou, Závoz, Mlynská, Na 

Čiertolí, Na úbočí, Námestie Ludvika Svobodu, 

Obce: Tajov, Kordíky, Riečka, Králiky od 1. ročníka po 9. ročník povinnej školskej dochádzky. 

 

Ôsmy školský obvod  - Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica 

Ulice:  Jilemníckého, Nešporova, Kapitána Nálepku, Cesta na štadión, Hutná, Gorkého, Nové 

Kalište, Wolkerova, Internátna, Nová, Slnečná, Bagarova, Jazmínová, Tichá, Zelená, Havranské, 

Spojová, Šalgotarjánska, Švermova, Sadová, Trieda Hradca Králové, Kvetinová, Tajovského, 

Nad plážou, Kláry Jarunkovej, Školská, Na Graniari, Astrová, Azalková, Muškátova, Ľaliová, 

Gerberová, Tulipánová, Zvončeková, Slnečné stráne, Cmárovo, K lomu, Pod vysielačom 

 

Deviaty školský obvod  - Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica 

Ulice: Družby, Okružná, Mládežnícka, Tulská, Moskovská, Oremburská, Kyjevské námestie, 

Zadarská, Vršacká, Kovačická, Radomská 

 

Desiaty spoločný školský obvod  - Základná škola, Radvanská 1, Banská Bystrica 

Radvaň: Kalinčiakova, Jarná, Jesenná, Letná, Radvanská, Bernolákova, Nám. Ľ. Štúra, 

Cintorínska, Poľná, Stredná, Krátka, Bočná, Dlhá, Na Motyčinách, Pod Suchým vrchom, 

Dúhová, Oblačná, Malachovská cesta, Stromová, Stupy, Zimná, Smaragdová, Pršianska terasa: 

Ametystová, Malachitová, Pršianska cesta, Medená, Zlatá, Bronzová, Diamantová ulica, 

Zafírová, Mosadzná, Opálová, Rubínová, Topásová, Platinová, Jantárová, Rumelková, 
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Jaspisová, Tyrkysová, Železná, Akvamarínová, Achátová, Iliaš: Iliašská cesta, Kráľová: 

Sokolovská, Podháj, Sládkovičova, Zvolenská cesta, Rakytovce: Rakytovská cesta, Smreková, 

Borovicová, Vŕbová, Klenová ulica, Liesková, Bazová, Brestová, Jarabinová, Kremnička: 

Kremnička, Brezová, Čerešňová, Jabloňová, Borievková, Drienková, Šípková, Trnková, 

Plánková  

Obce: Malachov a Vlkanová od 5. ročníka po 9. ročník povinnej školskej dochádzky a Horné 

Pršany od 1. ročníka po 9. ročník povinnej školskej dochádzky 

 

Jedenásty školský obvod  - Základná škola Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 

8, Banská Bystrica 

Celé územie mesta Banská Bystrica pre deti do tried so špecifickým intelektovým nadaním 

 

Nové školské obvody platia pre žiakov prijímaných do prípravného, nultého a 1. ročníka 

základných škôl počnúc školským rokom 2018/2019. Pre deti prijímané do špeciálnych tried                 

v základných školách uvedených v § 2 ods. 4 písm. a) až f) VZN je školským obvodom celé 

územie mesta Banská Bystrica. Pre žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v školskom 

roku 2018/2019 v 2. až 9. ročníku platí od tohto školského roku a nasledujúce na účely určenia 

spoločného školského obvodu aj naďalej škola, do ktorej už boli prijatí na plnenie povinnej 

školskej dochádzky. 

 

Čo je potrebné pri zápise 

 

Platný občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa. V prípade, že je dieťa v čase 

zápisu choré, je potrebné oznámiť to riaditeľovi vybranej školy a dohodnúť sa na individuálnom 

postupe.  

Dajte si pozor 

Ak svoje dieťa zapíše zákonný zástupca do školy pre žiakov so špecifickým intelektovým 

nadaním ZŠ SSV Skuteckého 8, triedy pre všeobecne intelektovo nadané deti v ZŠ Ďumbierska 

17, musí ho v čase zápisu zapísať aj do spádovej školy.  O prijatí dieťaťa na základné 

vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa 

má základné vzdelávanie začať. Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa 

dodatočne po zápise, musí to predchádzajúcej škole oznámiť najneskôr do konca augusta.  

 

Odklad povinnej školskej dochádzky 

 

Zákonný zástupca dieťaťa môže riaditeľa školy písomne požiadať o odklad povinnej školskej 

dochádzky o jeden školský rok, ak dieťa po dovŕšení šiestich rokov nedosiahlo školskú 

spôsobilosť. Riaditeľ školy rozhodne o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa. Súčasťou 

žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast                     

a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.  

 

Pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, 

pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je       

u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy, bude 

zriadený nultý ročník v ZŠ Jána Bakossa, Bakossova 5.   

Trieda pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou je zriadená v ZŠ Jozefa Gregora 

Tajovského, Gaštanová 12. Sociálne znevýhodnené prostredie a narušená komunikačná 

schopnosť sa diagnostikuje v zariadení výchovného poradenstva a prevencie. 
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Zápis na diaľku 

 

Pokiaľ má dieťa trvalé bydlisko na území SR a vzdeláva sa v školách mimo tohto územia, plní 

povinnú školskú dochádzku podľa zákonov SR. Zákonní zástupcovia môžu splnomocniť niekoho 

na Slovensku, aby dieťa zapísal do kmeňovej školy. Osoba sa preukáže splnomocnením od 

zákonných zástupcov dieťaťa svojím občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa (príp. 

overenou kópiou). Túto povinnosť má aj zákonný zástupca dieťaťa, ktorého  dieťa už navštevuje 

školu v zahraničí. O povolení vzdelávania v školách mimo územia Slovenskej republiky 

rozhoduje riaditeľ kmeňovej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, v ktorej 

uvedie:  

a) meno, priezvisko a bydlisko žiaka,  

b) rodné číslo žiaka,  

c) adresu bydliska v zahraničí,  

d) názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa.  

Zákonný zástupca do 30 dní po príchode žiaka do krajiny pobytu predloží riaditeľovi kmeňovej 

školy doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú 

školu. Zákonný zástupca predloží tento doklad vždy k 15. septembru príslušného školského roka, 

ak žiak pokračuje vo vzdelávaní v školách mimo územia SR. Kmeňová škola poskytne žiakovi 

na základe žiadosti zákonného zástupcu učebnice a pracovne zošity. Žiak, ktorý si plní povinnú 

školskú dochádzku v školách mimo územia SR, môže na základe žiadosti zákonného zástupcu 

vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca uvedie ročníky, za ktoré sa majú 

komisionálne skúšky vykonať. Termín, obsah a rozsah určí riaditeľ školy najneskôr 15 dní pred 

ich konaním. Na základe výsledkov vydá škola žiakovi vysvedčenie. Žiak môže zo závažných 

dôvodov, najmä sťaženej dostupnosti ku kmeňovej škole, vykonať skúšku aj v inej škole v SR,                

a to po dohode zákonného zástupcu žiaka s riaditeľom kmeňovej školy a riaditeľom školy,                       

v ktorej sa má skúška vykonať. Zákonný zástupca žiaka, ktorý nepožiadal o vykonanie 

komisionálnych skúšok, vykoná komisionálne skúšky po ukončení osobitného spôsobu plnenia 

školskej dochádzky. Podľa výsledkov následne riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného 

ročníka. 

 

Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje výchovu a vzdelávanie alebo 

zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na 

povinnú školskú dochádzku, za ktorý je mu Mesto Banská Bystrica oprávnené uložiť pokutu do 

výšky 331, 50 eur podľa § 37 ods. 2 zákona č. 596/2003  Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

      

                         Školský úrad Banská Bystrica 
 


