Informácia pre zákonných zástupcov
KEDY, KAM, AKO zapísať dieťa do základnej školy
•

Je zákonný zástupca dieťaťa povinný zapísať dieťa do 1. ročníka ZŠ?

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 188/2015 z 30. júna 2015, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým a menia a dopĺňajú niektoré
zákony, došlo k zmene aj v § 20 školského zákona (Plnenie povinnej školskej dochádzky) a v §
60 (Prijímanie na základné vzdelávanie).
V zmysle § 20 ods. 2 školského zákona je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť
dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole („zápis“). Podľa § 20 ods. 5
školského zákona žiak plní povinnú dochádzku v škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý
pobyt (spádová škola), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú školu. Zákon
umožňuje, aby žiak plnil povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ
tejto školy na základné vzdelávanie prijme.

•

Kedy je potrebné zapísať dieťa do 1. ročníka ZŠ?

V roku, v ktorom dieťa do 31. augusta dovŕši 6 rokov, musí byť zapísané do základnej
školy. Zápis dieťaťa do základnej školy musí vykonať zákonný zástupca.

•

Kedy sa uskutočňuje zápis do 1. ročníka základnej školy?

Zápisy detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do ZŠ sa musia uskutočniť v čase od
1. apríla do 30. apríla.
•

Aké osobné údaje môže základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky vyžadovať?

Pri zápise dieťaťa do 1. ročníka sa zisťujú osobné údaje: Zákonný zástupca v súlade so
školským zákonom je povinný pri zápise uviesť tieto osobné údaje:
• meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne
občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
• meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko, telefónny doklad, prípadne
emailovú adresu zákonných zástupcov,
• písomne prihlási dieťa na vyučovanie povinne voliteľného predmetu (náboženská
výchova -etická výchova);
• v prípade záujmu prihlási dieťa do školského klubu detí (ďalej iba „ŠKD“),
• ak má dieťa zdravotný problém alebo je nejakým spôsobom hendikepované (je
hyperaktívne, má poruchu komunikácie, zraku, sluchu a pod.), mal by o tom rodič vo
vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa informovať budúcich učiteľov.
V takýchto špecifických prípadoch je potrebné, aby sa dieťaťu venoval špeciálny
pedagóg, lebo nie každý učiteľ musí mať dostatočné skúsenosti a odborné predpoklady
na to, aby vedel hendikepované deti učiť. Je potrebné zistiť, do akej miery je škola aj po

personálnej stránke na takúto situáciu pripravená, inak to môže mať negatívny dopad

na vývoj dieťaťa.
•

Môže si zákonný zástupca dieťaťa školu slobodne vybrať?

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalý pobyt. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v základnej škole mimo školského
obvodu, v ktorom má trvale bydlisko a to so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa
hlási.
Pokiaľ sa po zrealizovanom zápise v jednej škole rozhodnete pre inú školu, môžete tak
urobiť, ale predchádzajúcej škole treba dať včas vedieť, že dieťa bude chodiť do inej školy.

•

Čo treba mať pri zápise so sebou?

K zápisu je potrebný identifikačný preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa (a v
prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí).

•

Ako zápis prebieha?

Počas zápisu pedagóg chvíľu hravou formou pracuje s dieťaťom (či rozozná farby,
základné geometrické útvary, pomerové množstvo, veľkosť, kreslí, alebo rozpráva podľa
obrázku, recituje alebo spieva ). Ide o orientačné posúdenie spôsobilosti dieťaťa na školu. Rodič
dostane základné informácie, čo je potrebné v septembri prváčikovi zakúpiť.

•

Môže zákonný zástupca dieťaťa požiadať o odklad plnenia povinnej školskej
dochádzky?

Zákonný zástupca dieťaťa má právo písomne požiadať o odklad začiatku plnenia povinnej
školskej dochádzky o jeden školský rok(pri zápise nahlási, či bude o odklad žiadať). Dôvodom
môže byť zdravotný stav, psychická nezrelosť, prílišná emocionálna viazanosť dieťaťa na
rodičov alebo aj dlhodobý pobyt dieťaťa spolu s rodičom v zahraničí. K žiadosti o odklad
povinnej školskej dochádzky je potrebné predložiť odporúčanie všeobecného lekára pre deti a
dorast a odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

•

Zúčastňuje sa dieťa, ktorému bol udelený odklad, zápisu v nasledujúcom
školskom roku?

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorému riaditeľ školy rozhodnutím odložil začiatok plnenia
povinnej školskej dochádzky o 1 školský rok, je povinný zapísať dieťa do 1. ročníka ZŠ
v nasledujúcom školskom roku.

•

Je možné dieťa predčasne zaškoliť?

Zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať o to, aby do školy bolo výnimočne prijaté dieťa,
ktoré dovŕši šiesty rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka, k
žiadosti však musí priložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

•

Môže dieťa študovať v zahraničí

Dieťa môže navštevovať ZŠ aj v zahraničí, musí však byť riadne zapísané do kmeňovej
školy na Slovensku. Pri zápise potom rodič túto skutočnosť oznámi. Zákonný zástupca následne

musí písomne požiadať riaditeľa o povolenie navštevovať ZŠ v zahraničí. Žiadosť musí
obsahovať meno, priezvisko a bydlisko dieťaťa, jeho rodné číslo, názov a adresu školy, ktorú
bude v zahraničí navštevovať. V prípade, že sa dieťa bude v zahraničí zdržovať dlhodobo aj
predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí a adresu bydliska v zahraničí.
Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý
je občanom SR a takisto aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije.

•

Nachádza sa rodina v hmotnej núdzi?

Ak Vaše dieťa navštevuje základnú školu a ste v hmotnej núdzi, ktorú posudzuje
výhradne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR, môžete poberať dotáciu na stravu a školské
potreby

Zákonný zástupca je povinný nahlásiť škole do 8. 8. príslušného roku, či je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

