
ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA 
ZÁKLADNEJ ŠKOLY SA BLÍŽI 

V zmysle § 19 a § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní a § 37 a § 37 a) zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve v znení neskorších 
predpisov je zákonný zástupca povinný prihlásiť 
dieťa, ktoré do 01.09.2015 dovŕši šiesty rok 
fyzického veku. Zákonný zástupca je povinný 
prihlásiť k zápisu aj dieťa, ktorému bol odložený 
začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok. 
Zákonný zástupca dieťaťa ktoré dovŕšilo 6. rok 
veku v čase od 1. septembra 2013 do 31. 
decembra 2013, poskytnú školy informácie o 
úradnom postupe v prípade, ak títo zástupcovia 
chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa. 
Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným 
znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný 
doklad o druhu postihnutia. Zákonný zástupca 
dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky, má povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt v čase 
zápisu. V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí, rodič ho 
musí zapísať aj na spádovú školu na Slovenku, spravidla v mieste trvalého bydliska. 
Na nej bude žiak vykonávať komisionálne skúšky z predmetov, ktoré určí riaditeľ školy. 
 

 Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016  v zmysle VZN č. 1/2008 

pripadá na druhý pondelok v mesiaci február 2015               

Obec Hladovka ako zriaďovateľ Základnej školy v Hladovke oznamuje, že zápis detí 
do 1. ročníka sa uskutoční dňa 9 februára 2015 v čase od 13:00 - 16:30 hod v 
priestoroch ZŠ v Hladovke 

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje 
údaje o dieťati: 
■          meno a priezvisko 
■          dátum narodenia 
■          rodné číslo 
■          miesto narodenia 
■          národnosť 
■          štátne občianstvo 
■          trvalé bydlisko dieťaťa 
■          v prípade žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky aj údaje o 

zdravotnom stave dieťaťa  
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