
Základná škola Gabčíkovo, Komenského 1082/3, 93005 Gabčíkovo 

 

Informácie pre rodičov a zákonných zástupcov k zápisu dieťaťa do 1. ročníka ZŠ 

 

Zákon č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
§ 20 ods. 2 „Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v 
základnej škole (ďalej len „zápis“). Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského 
roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku“; ods. 3, písm. a) „Miesto a čas zápisu podľa 
odseku 2 určí obec všeobecne záväzným nariadením“.  

 

1. Zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2018/2019 sa bude konať v dňoch 9. až 13. apríla 
2018 v čase od 07.15 hod. do 17.00 hod. (v budove základnej školy, u zástupkyne riaditeľa č. 
dverí 46). 

2. Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom. 

3. Na zápis donesie zákonný zástupca občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.  

4. Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia k 31.8.2018 šiesty rok veku. 

5. V prípade neúplnej rozvedenej rodiny prosíme doručiť fotokópiu rozhodnutia, komu bolo dieťa 
zverené do výchovy. 

6. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé, môže 
zákonný zástupca dieťaťa písomne požiadať pri zápise riaditeľa školy o odklad začiatku plnenia 
povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je 
odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie. 

7. Rozhodnutie o odklade vydá rodičovi alebo zákonnému zástupcovi riaditeľ školy. 

8. Ak rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby do školy bolo výnimočne prijaté dieťa, 
ktoré dovŕši šiesty rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka 
(september – december 2018), k žiadosti priloží odporučenie všeobecného lekára pre deti a 
dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

9. Ak sa u žiaka prvého ročníka základnej školy v priebehu prvého polroku školského roka prejaví 
nedostatočná telesná alebo duševná vyspelosť na školskú dochádzku, riaditeľ školy po 
prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka, školským špeciálnym pedagógom a po vyjadrení 
pedagogicko-psychologickej poradne, dodatočne odloží plnenie povinnej školskej dochádzky 
na nasledujúci rok. Rozhodnutie o dodatočnom odklade vydá riaditeľ školy. 

10. 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.  

 

 

            Arpád Csörgő 

           Riaditeľ ZŠ 


