
Informácie pre rodičov 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA  

- Zapísať sa musí každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕši vek 6 rokov. 

- Vzhľadom k mimoriadnej situácii a opatreniam týkajúcich sa prevencie pred šírením 

infekcie COVID – 19 bude zápis s najväčšou pravdepodobnosťou prebiehať za iných 

podmienok, než zvyčajne. Ak bude v čase konania zápisu pretrvávať mimoriadna 

situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav, vyhlásený v súvislosti s ochorením 

Covid-19, zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. 

- Odporúčame, aby na zápis prišli obaja rodičia.  

- Zápis prvákov bude prebiehať  13.04. 2021 a 14.04. 2021 v čase od 13:00 hod. do 

18:00 hod. podľa časového harmonogramu.  

- Na zápis musí prísť zákonný zástupca dieťaťa aj vtedy, keď predpokladá, že dieťa 

bude mať odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. (bližšie info nižšie 

v texte ) 

- Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré malo odložený začiatok plnenia povinnej školskej 

dochádzky o jeden  školský rok, je povinný opäť zapísať dieťa do 1. ročníka ZŠ v 

nasledujúcom školskom roku.  

- Rodič je povinný priniesť so sebou rodný list dieťaťa a preukázať svoju totožnosť  

občianskym preukazom. 

- Rodičia, ktorí vyplnili elektronickú prihlášku, nemusia ju tlačiť. Bude k dispozícii pri 

zápise. Rodičia, ktorí nemajú možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, vyplnia ju 

priamo pri zápise. 

- Rodičia, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa do našej školy mimo obvodu, vyplnia okrem 

prihlášky  aj Žiadosť o prijatie dieťaťa do školy. Tlačivo nájdu v prílohách alebo ho 

vypíšu v deň zápisu.  

- Aby sme predišli zhromažďovaniu väčšieho množstva ľudí, rodičia sú povinní na zápis 

sa zapísať. Môžu tak urobiť zapísaním sa na konkrétny čas do zdieľanej tabuľky 

(bude sprístupnená rodičom, ktorí majú gmailovu adresu) alebo telefonicky na 

telefónnom čísle: 055/6970124  od 08.04. 2021. 

- V prípade, že v termíne zápisu sú rodičia v povinnej karanténe, oznámia neodkladne 

túto skutočnosť vedeniu školy.  

- Každý z rodičov si musí doniesť vlastné pero.  


