
Usmernenie k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej 

školskej dochádzky (pre šk. rok 2021/2022) 

 
Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď 

dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. 

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“). 

 

Základná škola začína konanie vo veci zápisu na základe podnetu zákonného zástupcu 

dieťaťa. Týmto podnetom je elektronická prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky, 

vyplnená zákonným zástupcom, ktorá obsahuje informáciu, kto podáva podnet (zákonný 

zástupca), čoho sa týka a čo navrhuje (prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky).  
Elektronická prihláška na zápis je zverejnená na webovej stránke školy 

https://zssoblahov.edupage.org/ 

 

Zápis sa koná od 14. apríla do 15. apríla 2021. 

 

Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo 

výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať 

bez osobnej prítomnosti detí.  

 

O dátume, presnom čase a spôsobe konania zápisu dieťaťa bude zákonný zástupca 

informovaný vopred mailom. 

 

Postup pri zápise 

 

1. zákonný zástupca vyplní a odošle elektronickú prihlášku  

termín: od 18.3. do 06.04. 2021 

 

2. škola mailom informuje zákonného zástupcu o dátume, presnom čase, spôsobe 

konania zápisu dieťaťa a odošle ďalšie dokumenty na vyplnenie 

termín: od 07.04. do 08.04. 2021 

 

3. zápis dieťaťa (pravdepodobne bude prítomný len zákonný zástupca v presne 

stanovenom čase) 

termín: 14.04. do 15.04. 2021 

 

Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), 

nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi 

alebo zástupcovi zariadenia, aby podal žiadosť riaditeľovi príslušnej materskej školy buď o 

prijatie dieťaťa do materskej školy, ak dieťa nenavštevovalo materskú školu, resp. 

o pokračovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného 

lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu 

zariadenia. 

 

 

 

https://zssoblahov.edupage.org/


 

Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zápise spolu 

s písomnou žiadosťou  predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. 

 

Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku po 

vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára 

pre deti a dorast. 

 

O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľka školy do 15. júna 2021. Riaditeľ vydá 

rozhodnutie. 
 


