
Zápis detí    do prvého ročníka

 
 
 
 

V súlade s §  20 zákona č.  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

 

Zápis detí do prvého ročníka základnej školy 

sa 

uskutoční 

v  pondelok  30. januára 2012 v čase od 13
00

 – do 17
00

 hod. 

a 

v utorok 31. januára  2012 v čase od 13
00

 – do 15
00

 hod. 

v  Základnej škole s materskou školou Chlebnice,  ktorej zriaďovateľom je obec Chlebnice.  
 
 

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) zákonní 

zástupcovia sú povinní prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky dieťa, ktoré do 

31. augusta 2011 dovŕši šiesty rok veku, ako aj dieťa, ktorému bol odložený začiatok povinnej 

školskej dochádzky podľa § 19 ods. 4 citovaného zákona o jeden školský rok. V uvedené dni 

môžu dostať na školách informácie o úradnom postupe aj zákonní zástupcovia detí, ktoré 

nedovŕšili šiesty rok veku k 1. septembru 2011, ak chcú požiadať, aby bolo ich dieťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté (§ 19 ods. 8 citovaného zákona). 
 

Na plnenie povinnej školskej dochádzky treba prihlásiť aj deti so zdravotným 

znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia.  
 
Pri zápise základná škola vyžaduje osobné údaje (§ 20 ods. 4 citovaného zákona): 

 meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne 

občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, 

 meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov, 
 predložiť rodný list dieťaťa, 

 telefónny kontakt na rodičov dieťaťa. 
 



Porušenie zákonnej povinnosti prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

sa trestá ako priestupok podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

V záujme organizačného zabezpečenia vyučovania povinne voliteľných predmetov 

etická výchova a náboženská výchova je potrebné pri zápise žiakov do prvého ročníka 

Základnej školy s materskou školou Chlebnice zistiť aj predbežný záujem o vyučovanie 

týchto predmetov na nasledujúci školský rok. 
 

V záujme objektívneho a odborného posúdenia školskej zrelosti sa odporúča, aby pri 

zápise detí do prvého ročníka Základnej školy s materskou školou Chlebnice boli v komisii 

zastúpení podľa možnosti aj psychológ, špeciálny pedagóg a pedagóg materskej školy.  
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec 

Chlebnice zo dňa 19.9.2008. 
 
 
 

                                                                                                        Ing. Milan Maxoň 

                                                                                                            starosta obce 


