
  Informácie k prihláseniu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

Základná škola, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene organizuje zápis detí na plnenie 

povinnej školskej dochádzky s dátumom narodenia od 01.09.2014 do 31.08.2015. Ak bude 

pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti 

s ochorením COVID-19, zápis sa bude konať bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie 

hygienicko-epidemiologických opatrení. 

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.  

ZÁPIS DETÍ do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v termínoch: 

14.04.2021 (streda) 15.00 – 18.00 h 

15.04.2021 (štvrtok) 15.00 – 18.00 h 

16.04.2021 (piatok) 15.00 – 18.00 h 

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

✓ Prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky a 

✓ Zápisný lístok dieťaťa do 1. ročníka ZŠ. 

 

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

1. Zákonní zástupcovia si z webového sídla školy www.3zs-zvolen.sk stiahnu Prihlášku na 

plnenie povinnej školskej dochádzky 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 osobných údajov prebieha v termínoch zápisu detí do 1. ročníka  

od 14.04. do 16.04.2021 v priestoroch vestibulu školy (vstup cez hlavný vchod školy). 

 

O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie na školský rok 2021/2022 rozhodne riaditeľka školy 

do 15. júna 2021 podľa kritérií prijatia zverejnených na webovom sídle školy.  

 

Ďalej upozorňujeme, že v súlade so Zákonom č. 209/2019 Z.z. s účinnosťou od 01.01.2021 sa inštitút 

odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky ruší. O odklade začiatku plnenia PŠD ďalej 

nerozhoduje riaditeľka ZŠ. Na základe žiadosti zákonného zástupcu o pokračovaní plnenia 

povinného predprimárneho vzdelávania, písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného 

súhlasu zákonného zástupcu, rozhodne riaditeľ MŠ o pokračovaní predprimárneho vzdelávania 

v materskej škole.  

Žiadame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej 

zapísal svoje dieťa. 

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

