
Zápis detí do 1. ročníka 

Na základe vyhlásenia Ministra školstva, vedy výskumu a športu SR škola organizuje zápis bez osobnej 

prítomnosti detí, ktoré potencionálne nastúpia do 1. ročníka ZŠ s dôrazom na dodržiavanie 

hygienicko-epidemiologických opatrení na ochranu zdravia a ohrozenia života. 

V zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon) je zákonný zástupca povinný prihlásiť dieťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.  

V súlade s ustanovením § 20 ods. 3 Mesto Zvolen určilo VZN č. 174 miesto a čas zápisu detí na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen.  

Vzhľadom na celosvetovú pandémiu a na základe Rozhodnutia ministra školstva SR riaditelia škôl 

zabezpečia zápis detí do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2020/2021 nasledovne: 

 

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v termínoch: 

15.04.2020 (streda) 9.00 – 13.00  

16.04.2020 (štvrtok) 9.00 – 13.00  

17.04.2020 (piatok) 9.00 – 13.00  

 

Zákonní zástupcovia si prinesú so sebou rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a vyplnené 

tlačivá. 

 

Spôsob doručenia osobných údajov (vyberte si jednu z možností): 

1. Zákonní zástupcovia si z webového sídla školy www.3zs-zvolen.sk stiahnu Žiadosť o prijatie 

do základnej školy (prípadne Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky, Žiadosť 

o predčasné zaškolenie) a Zápisný lístok. Vyplnia ich a prostredníctvom elektronického 

podania (FO musí mať aktivovanú elektronickú schránku ) ich doručia do elektronickej 

schránky základnej školy. 

2. Zákonní zástupcovia si z webového sídla školy www.3zs-zvolen.sk stiahnu tlačivá k zápisu 

dieťaťa do 1. ročníka, vytlačia, vyplnia a osobne doručia do príslušnej základnej školy 

v stanovených termínoch zápisu. 

3. V prípade, že zákonným zástupcom nevyhovuje ani jedna z možností, škola zabezpečí 

tlačivá v papierovej forme. Zákonný zástupca sa osobne, bez prítomnosti dieťaťa zúčastní 

zápisu v uvedených termínoch, kde tlačivá vypíše a odovzdá. 

 

Overenie údajov, ktoré poskytnú zákonní zástupcovia elektronicky (alebo z iných dôvodov), sa 

zrealizuje do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania 

(prosíme sledovať webové sídlo školy). 

Ak zákonný zástupca chce prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky dieťa so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, nevyžaduje sa pri zápise vyjadrenie príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie. Toto vyjadrenie predloží zákonný zástupca dodatočne, 

najneskôr do 15. júna 2020. 

 

http://www.3zs-zvolen.sk/
http://www.3zs-zvolen.sk/


Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, nevyžaduje 

sa pri zápise odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a ani odporučenie príslušného 

zriadenia výchovného poradenstva a prevencie. Zákonný zástupca ich doručí základnej škole 

dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského 

vyučovania. 

 

O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie na školský rok 2020/2021 rozhodne riaditeľka školy 

do 15. júna 2020 podľa kritérií prijatia zverejnených na webovom sídle školy.  

 

 

 

 

 


