
  

Základná škola Zubné, Zubné 41, 06733 Papín 
 

 

Informácie k zápisu detí  do 1. 

ročníka ZŠ pre šk. rok 2020/2021 

 
      Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho 

prerušenia školského vyučovania do Základnej školy Zubné 41, 067 33 na 

školský rok 2020/2021 z dôvodu  usmernenia  MŠVVaŠ  SR  sa  presúva  v  

termíne  od 15.4.2020  do 30.4.2020. 

Vzhľadom na  aktuálnu  situáciu  oznamujeme  ďalšie  informácie  ohľadom  

zápisu  detí  na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho 

prerušenia školského vyučovania. 

   

ZÁPIS SA ORGANIZUJE BEZ OSOBNEJ PRÍTOMNOSTI DETÍ 

  ZÁPIS PAPIEROVOU FORMOU 

  Zákonný  zástupca si môže  vyzdvihnúť potrebné formuláre osobne po dohode s vedením 

školy  v budove základnej školy Zubné 41, 067 33. 

      Všetky  kontakty  so  školou  sa  uskutočnia  čo   najbezpečnejším   spôsobom   s dôrazom  

na dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení - rúško na tvári, (vhodné sú 

rukavice, vlastné pero), dodržiavanie odstupu 2 m. 

K zápisu je potrebné priniesť: 

 kópiu rodného listu dieťaťa, kópiu kartičky poistenca dieťaťa, kópiu občianskych 

preukazov zákonných zástupcov 

Ak nemáte možnosť prekopírovať uvedené dokumenty doma, prekopírujeme ich priamo na 

mieste. 

 

 

ZÁPIS DIEŤAŤA SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 

 

     Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží 

vyjadrenie príslušného  zariadenia  výchovného  poradenstva  a  prevencie  najneskôr  do 

štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 

 

 

 



  

ODKLAD ZAČIATKU PLNENIA POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY 

     Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, 

súčasťou žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú odporučenie všeobecného lekára pre deti 

a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa 

nebudú   pri zápise vyžadovať. Zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch 

týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania 

 

VÝNIMOČNÉ PRIJATIE DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ 

DOCHÁDZKY (PREDČASNÉ ZAŠKOLENIE PÄŤROČNÝCH DETÍ) 

     Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky 

výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasťou žiadosti zákonného 

zástupcu, ktorými sú  súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva     a 

prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebudú vyžadovať. 

Zákonný zástupca ich doručí dodatočne, do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho 

prerušenia školského vyučovania. 

Zápis sa aj v týchto prípadoch uskutočňuje vyššie uvedenými spôsobmi: prostredníctvom 

formulára- papierovou formou. 

 

 

OVERENIE ÚDAJOV POSKYTNUTÝCH ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCAMI 

     Základná škola podľa školského zákona vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. 

Overenie údajov poskytnutých zákonnými  zástupcami  sa  uskutoční  do  dvoch  týždňov  od 

skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 

 

 

ROZHODNUTIE O PRIJATÍ 

     V prípade, ak riaditeľ školy bude mať k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne 

o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. V prípade, ak riaditeľ školy nebude mať k dispozícii všetky 

požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od 

skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Následne zašle riaditeľ školy 

zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt. 

      V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte e-mailom: admin@zszubne.edu.sk, alebo 

telefonicky – 0908 985 049 

 

 

 

 

Mgr. Andrea Škubová 

       riaditeľka ZŠ  


