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ZÁPIS detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2021/2022 
 

Vážení zákonní zástupcovia! 
Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že zápis na plnenie povinnej školskej 

dochádzky pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční  
 

od 7. apríla 2021 do 9. apríla 2021 v čase od 13.00 hod. do 15.30 hod. 
 

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bude zápis prebiehať bez 
osobnej prítomnosti detí dvoma spôsobmi (zákonný zástupca si vyberie 
spôsob jemu dostupný): 
 
1) ZÁPIS ELEKTRONICKOU FORMOU 
 Na webovej stránke školy www.zstribecskato.sk v časti AKTUALITY 

bude dňa 7. apríla 2021 o 13.00 hod. zverejnený link na online zápis 
do 1. ročníka, ktorý bude prístupný až do 9. apríla 2021 do 15.30 hod..  

 Počas týchto dní môžete kedykoľvek túto Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. 
ročníka  online vypísať.  

 Údaje v online žiadosti vypĺňajte s diakritikou. 
 Aby ste sa vopred vedeli pripraviť, čo bude potrebné v online žiadosti 

vyplniť, ponúkame Vám k nahliadnutiu pdf predlohu dokumentu pod 
názvom ŽIADOSŤ_VZOR.  

 
2) ZÁPIS OSOBNE V ŠKOLE 
 V prípade, že nemáte možnosť zápis uskutočniť elektronickou formou, 

ponúkame Vám možnosť zápisu priamo v škole. 
 Zápis sa uskutoční iba za prítomnosti zákonného zástupcu bez osobnej 

prítomnosti dieťaťa.  
 Zákonný zástupca sa pri vstupe do školy preukáže negatívnym testom 

na COVID-19 nie starším ako 7 dní. 
 Vstup do školy je povolený iba s respirátorom FFP2. 
 V prípade tohto zápisu sa treba vopred telefonicky objednať na 

telefónnom čísle 0918 262 787. Volať môžete od 29.3.2021 do 9.4.2021 
v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod. Termín zápisu Vám bude 
daný. 

 Do školy si treba priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz 
zákonného zástupcu. 

 V prípade, že je dieťa zverené iba jednému zákonnému zástupcovi, je 
potrebné priniesť aj rozhodnutie o zverení do výchovy vydané 
príslušným orgánom. 

 

http://www.zstribecskato.sk/
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DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE k zápisu do 1. ročníka 
 
 Zápis prebieha v súlade s platnou legislatívou a VZN mesta 

Topoľčany č. 5/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 
zriadených mestom Topoľčany a VZN mesta Topoľčany č. 6/2019 
o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Topoľčany. 

 Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti, ktoré mali 
minulý školský rok odklad povinnej školskej dochádzky. 

 Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré 
nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne 
vzdelávanie a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a 
dorast. 

 Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nedosahuje školskú spôsobilosť, 
nežiada o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok riaditeľku 
ZŠ. O pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní rozhoduje riaditeľka 
príslušnej materskej školy. 

 Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami doloží aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického 
vyšetrenia dieťaťa.  

 Overovanie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa 
uskutoční po skončení mimoriadnej situácie. Zákonných zástupcov 
budeme informovať telefonicky. 

 V prípade záujmu je možné dieťa zapísať aj prostredníctvom 
elektronického podania doručeného do elektronickej schránky ZŠ – 
slovensko.sk  (nie mail). Bližšie informácie o tomto druhu podania 
Vám poskytneme na tel. č. 0918 262 787. 

 Pri zápise ELEKTRONICKOU FORMOU Vás budeme do 3 pracovných 
dní spätne telefonicky kontaktovať. V prípade, že Vás nebude nikto 
kontaktovať, prosím volajte na tel. č. 0918 262 787. 

 V prípade, že Vám termín zápisu od 7.4.2021 do 9.4.2021 
nevyhovuje, môžete svoje dieťa zapísať do 30.4.2021 v termíne, 
ktorý si telefonicky dohodnete s vedením školy na telefónnom čísle 
0918 262 787.  
 

  
Topoľčany  26. marca 2021             Mgr. Anna Krajčíková  v. r. 
            riaditeľka školy 


