
Informácie pre rodičov 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA  

ÚVOD 

- Zápis je povinný pre každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2022 dovŕši vek 6 rokov. 

- Zápis sa uskutoční za prítomnosti detí v sprievode zákonných zástupcov v menších 

skupinách podľa časového harmonogramu. Bližšie informácie k časovému 

harmonogramu zverejníme v dostatočnom predstihu. 

- Osobná prítomnosť detí pri zápise sa riadi aktuálne účinnými vyhláškami Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 

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

mať odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Rovnako aj v prípade, ak 

chce rodič zapísať dieťa predčasne.  

- 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, teda v tomto.  

- Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu 

s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, 

vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. 

- Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom 

má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie 

inú základnú školu.  

- Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ 

tejto školy prijme na základné vzdelávanie. 

- 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.  

- Na zápis musia prísť obidvaja rodičia s dieťaťom, prípadne doniesť čestné vyhlásenie 

od druhého rodiča, ak sa zápisu nemôže zúčastniť. (Príloha č.2) 

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

neodkladne túto skutočnosť vedeniu školy.  

 



TERMÍN A MIESTO ZÁPISU 

- Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční dňa 12. apríla2022 

(utorok) v čase od 13:00 hod. do 18:30 hod. Miesto bude označené šípkami.  

- Aby sme predišli zhromažďovaniu väčšieho množstva ľudí, zápis sa uskutoční za 

prítomnosti detí v sprievode zákonných zástupcov v menších skupinách podľa 

časového harmonogramu. Bližšie informácie k časovému harmonogramu zverejníme 

v dostatočnom predstihu. 

PRIHLÁŠKA DIEŤAŤA na vzdelávanie v základnej škole 

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

dieťaťa. Týmto podnetom je prihláška na vzdelávanie v základnej škole (ďalej len 

„prihláška“), vyplnená zákonným zástupcom. 

- Prosíme vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku pred zápisom dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky, podľa možností do 6. apríla 2022. Následne ju vytlačiť, 

podpísať oboma zákonnými zástupcami a doniesť do školy v deň zápisu. 

- Prosíme vyplniť všetky údaje. V časti Poznámka uviesť prípadné zdravotné 

znevýhodnenie dieťaťa alebo iné existujúce závažné okolnosti. 

- Odkaz na elektronický formulár prihlášky:  https://zsmida.edupage.org/register/ 

- Ak rodič nemá možnosť prihlášku vyplnenú prostredníctvom Edupage vytlačiť, uvedie 

to v poznámke prihlášky a podpíše ju v deň zápisu. Škola prihlášku vytlačí. V takom 

prípade sa do školy musia dostaviť na podpis obaja zákonní zástupcovia dieťaťa.  

- Z objektívnych dôvodov je možné Žiadosť/prihlášku o zápis dieťaťa do 1. ročníka 

podať aj písomne v papierovej forme v deň zápisu za prítomnosti oboch zákonných 

zástupcov dieťaťa.  

- Bližšie informácie k podpisom zákonných zástupcov a doručovaniu rozhodnutia 

nájdete v prílohe Usmernenie MŠVVaŠ. 

Základná škola vyžaduje pri zápise: 

a) osobné údaje o dieťati v rozsahu 

- meno, priezvisko a rodné priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako 
na rodnom liste), 

- dátum a miesto narodenia, 

https://zsmida.edupage.org/register/


- adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa 
nezdržiava na adrese trvalého pobytu, 

- rodné číslo, 

-štátna príslušnosť, 

-národnosť, 

- materinský jazyk; 

b) osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu 

- titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, 

- adresa bydliska a druh pobytu, 

- kontakt na účely komunikácie vrátane čísla elektronickej schránky. 

V DEŇ ZÁPISU 

- Rodič je povinný priniesť so sebou rodný list dieťaťa, resp. kópiu a preukázať svoju 

totožnosť  občianskym preukazom. 

- V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí. 

- Rodičia sú povinní mať pri zápise ochranné rúška a pred vstupom do miestnosti 

očistiť si ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom, ak to bude naďalej v danom 

čase vyžadovať aktuálne platná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR. 

- Každý zákonný zástupca si  donesie vlastné pero.  

ROZHODNUTIE O PRIJATÍ DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

- O prijatí na základné vzdelávanie do základnej školy rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. 

júna 2022. 

- Rozhodnutie o prijatí sa doručí obom zákonným zástupcom dieťaťa. 

-  Ak sa tak dohodnú  zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. 

Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a 

ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľovi základnej školy (príloha č. 3). Bližšie 

informácie v prílohe Usmernenie MŠVVaŠ. 

 

KONTAKTY v prípade otázok 

riaditeľka školy: Mgr. Alžbeta Ličková zástupkyňa riaditeľa: RNDr. Ľudmila Mudra 

telefón: 0910 146 949   telefón: 0911 938 727 

mail: riaditel.zsmida@gmail.com  mail: mudra.zsmida@gmail.com 

pevná linka: 055/6970124 
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