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               Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 
 

                                           Vážení zákonní zástupcovia! 

Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že zápis na plnenie povinnej školskej 

dochádzky na školský rok 2020/2021sa v našej škole uskutoční  

od 20. apríla do 22. apríla 2020. 

 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude zápis prebiehať dvomi spôsobmi (je na 

zákonnom zástupcovi, aby si zvolil spôsob jemu dostupný): 

 

1) ZÁPIS ELEKTRONICKOU FORMOU  

- Tu na stránke školy (v časti AKTUALITY) bude dňa 20.4.2020 od 8.00 hod. 

zverejnený link na online zápis do 1. ročníka, ktorý bude prístupný až do 22.4.2020 

do 15.00 hod. Kedykoľvek počas týchto dní budete môcť Žiadosť o prijatie dieťaťa 

do 1. ročníka základnej školy vypísať. 

- Aby ste sa vopred vedeli pripraviť, čo bude potrebné v online žiadosti vyplniť, 

ponúkame Vám v prílohe k nahliadnutiu dokument pdf pod názvom 

VZOR_žiadosť_o_prijatie. Tento dokument nevypĺňajte, slúži iba ako predloha, 

aké údaje sa budú od Vás vyžadovať.  

 

2) ZÁPIS OSOBNE V ŠKOLE  

- V prípade, že nemáte možnosť zápis uskutočniť elektronickou formou, ponúkame 

Vám možnosť zápisu priamo v škole pri dodržaní hygienicko-epidemiologických 

opatrení. 

- Zápis sa uskutoční iba za prítomnosti zákonného zástupcu bez osobnej 

prítomnosti dieťaťa.  

- Nemusíte si vopred vypisovať žiadne žiadosti, všetko bude zariadené v škole. 

- Do školy treba priniesť rodný list dieťaťa a Váš občiansky preukaz. 

- Prosíme Vás, aby ste prišli s rúškom, ktoré bude zakrývať ústa a nos, na rukách 

jednorázové rukavice a vlastné pero.  

- Na tento druh zápisu sa treba VOPRED telefonicky objednať u riaditeľky školy 

na tel. čísle 0918 262 787. Volať môžete od 14.4.2020 do 22.4.2020, každý 

pracovný deň od 7.00 do 15.00 hod. Termín zápisu a konkrétnu hodinu určíme na 

dni od 20.4.2020 do 22.4.2020, podľa vzájomnej dohody.  
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Doplňujúce informácie k zápisu do 1. ročníka: 

 

- Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch 

týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 

 

- Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva 

a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, 

najneskôr do 15. júna 2020. 

 

- Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej 

dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie 

všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale 

zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od 

skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Žiadosť 

o odklad nájdete v prílohe. 

 

- V prípade, že v uvedenom termíne svoje dieťa nemôžete zapísať, alebo 

v prípade  akýchkoľvek nejasností môžete kontaktovať riaditeľku školy na 

0918 262 787. 

 

 

         Mgr. Anna Krajčíková, v.r. 

Topoľčany  31.3.2020              riaditeľka školy 

 

 

 


