
Zápis do 1. ročníka ZŠ 

v čase mimoriadneho prerušenia školského 
vyučovania  

 

Usmernenie MŠVVaŠ SR 



 

Školský rok 2020/2021  

 
 

 zápisy sa uskutočnia v termíne  

    od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 

 

 konkrétne termíny zápisov určí 

zriaďovateľ  

◦ zápisy budú školy organizovať bez osobnej 

prítomnosti detí. 

 



Odporúčaná komunikácia  

 

 

 elektronickou formou (ak to technické 

podmienky umožňujú)  

 iným spôsobom (v závislosti od priestorových 

možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na 

dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení) 



Spôsoby zápisu do 1. ročníka ZŠ  

 

 prostredníctvom formulára  

◦ využívanie formulárov (napr. asc agenda, e-škola) 

alebo formulárov  potrebných na zápis dieťaťa do 

prvého ročníka uverejnených na  webových sídlach 

škôl 

 zákonní zástupcovia môžu použije formulár školy, na 

ktorú zapisujú dieťa  

 zákonný zástupca  použije verejný  formulár    

  a odošle ho základnej škole (mail, pošta, schránka 

školy) 

https://www.minedu.sk/data/att/16084.rtf


Spôsoby zápisu do 1. ročníka ZŠ  

 

 papierovou formou 

◦ osobné vyzdvihnutie  formulára  v základnej škole, po 

vyplnení a podpísaní doručenie do školy podľa 

pokynu riaditeľa školy 

 

Všetky kontakty so školou sa uskutočnia, čo najbezpečnejším 

spôsobom s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-

epidemiologických opatrení. 



Spôsoby zápisu do 1. ročníka ZŠ  

 

 zápis elektronickou formou 

◦ poskytnutie osobných údajov potrebných pre zápis 

prostredníctvom elektronického podania 

doručeného do elektronickej schránky základnej 

školy alebo prostredníctvom elektronického 

dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným 

elektronickým podpisom. 



 

Zápis do 1. ročníka ZŠ - dieťaťa so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami 

     

Požiadavka: 

 

Vyjadrenie príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie  

 

 zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno -

vzdelávacími potrebami doloží najneskôr do štyroch 

týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia 

školského vyučovania 



 

Zápis do 1. ročníka ZŠ - odklad začiatku plnenia 

povinnej školskej dochádzky 

  

 žiada zákonný zástupca  

 súčasti žiadosti : 

◦ odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast  

◦ odporučenie príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie  

 

zákonný zástupca doručí dodatočne, najneskôr 

do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho 

prerušenia školského vyučovania 

 



 

Zápis do 1. ročníka ZŠ - predčasné 

zaškolenie päťročných detí 

 
 žiada zákonný zástupca  

 súčasti žiadosti : 

◦ odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast  

◦ odporučenie príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie  

 

zákonný zástupca doručí dodatočne, najneskôr do 

štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho 

prerušenia školského vyučovania 

 



Overenie údajov poskytnutých 

zákonnými zástupcami 

 

 do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho 

prerušenia školského vyučovania 

 

Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) základná 

škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až 

šiesteho bodu a písm. b). 



Rozhodnutie o prijatí 

 

  do 30. júna 2020 - ak boli škole doručené 

všetky požadované dokumenty 

 do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho 

prerušenia školského vyučovania – ak neboli 

škole doručené všetky požadované dokumenty 

 
následne riaditeľ školy zašle zoznam detí prijatých na plnenie 

povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt 



Pomoc CPPPaP v Levoči  

 

 v prípadne nejasnosti  Vám radi 

pomôžeme – ponúkame pomoc 

odborných zamestnancov –CPPPaP 

Levoči telefonickým kontaktom po 

prípade mailovou komunikáciou 

 

 http://www.cpppple.sk/kontakt.xhtml 

 

 

 

http://www.cpppple.sk/kontakt.xhtml
http://www.cpppple.sk/kontakt.xhtml

