
1 

 

 

             RODIČOM BUDÚCICH PRVÁKOV 
 

       o povinnom zápise detí do 1. ročníka základných škôl 

                     v školskom roku 2016/2017 

 

 
V zmysle  § 19 a § 20 zákona č. 245 / 2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. septembra 2008 je zákonný 

zástupca dieťaťa povinný prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy, ktoré do 31. 

augusta 2016 dovŕši šiesty rok veku, ako aj dieťa, ktorému bol odložený začiatok 

povinnej školskej dochádzky. 
    Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Dedinka sa v súlade s ustanovení § 6 ods. 2 zákona SNR 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,§ 20 zákona NR SR 

č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne 

záväzné nariadenie č 1/2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky: 

 

Zápis do 1. ročníka v Základnej škole  v Novej Dedinke, Hlavná 45 pre školský rok 

2016/2017 sa uskutoční 

 

Vo štvrtok  14. apríla 2016 od 14:00 – 19:00 h 

  

v piatok    15. apríla 2016  od 14:00  - 19:00 h 

 

 

 Základná škola pri zápise vyžaduje osobné údaje: 

 

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, 

    národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa 

b) meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov 

c) podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa 

 

Ďalšie informácie : 

        

Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. 

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

dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje 

inak. 

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia 

povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť zákonného 

zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre 

deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.  
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Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky 

výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť 

súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné 

vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 

Bližšie informácie o činnosti základnej školy : 

 www.zsndedinka@edupage.sk 

na telefónnom čísle 02/21025464  

mail: zsndedinka@gmail.com 

osobne: po predchádzajúcom dohovore s vedením školy 

 

Zákonný zástupca dieťaťa vykoná zápis na základnú školu v školskom obvode, v ktorom má 

trvalý  alebo prechodný pobyt ( „ spádová škola“ ). 

Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa i inú základnú školu mimo spádovej 

školy. Ak je žiak zapísaný na inú než spádovú školu, oznámi túto skutočnosť riaditeľ tejto 

školy riaditeľovi spádovej školy. 

Zákonný zástupca môže zapísať dieťa iba na jednu školu. 

 

Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok podľa § 37 zákona SNR 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

Podľa paragrafu 37a odsek 1 Správne delikty obec uloží pokutu do 331,94 eur zákonnému 

zástupcovi dieťaťa, ktorý je právnickou osobou a ktorý ohrozil jeho výchovu a vzdelávanie 

alebo zanedbal starostlivosť o povinnú školskú dochádzku, ak neprihlásil dieťa na povinnú 

školskú dochádzku. 

  

V odôvodnených výnimočných prípadoch môže zákonný zástupca prihlásiť dieťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky aj v inom termíne, najneskôr do 31. mája príslušného roka. 

 

 

Pri zápise je nutné predložiť tieto doklady : 

- občiansky preukaz rodiča,  

- rodný list dieťaťa,  v prípade potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave 

dieťaťa,  

- kontakt mailový a telefonický na zákonného zástupcu dieťaťa 

 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016 

 

 

                                                                           Mgr. Mariana Nagyová 

                                                                                    riaditeľka školy 
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