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Milí rodičia, 

veríme, že ste sa rozhodli svoju ratolesť zapísať do prvého ročníka našej miestnej školy – Základnej 

školy v Málinci. Do prvého ročníka ZŠ je povinný zapísať dieťa jeho zákonný zástupca, ak do 31.8. 2020  

dosiahne vek 6 rokov. (Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu 

do výšky 331,94 €.) 

Aby ste to mali vzhľadom na súčasnú situáciu jednoduchšie, rozhodla sa naša škola, že Vám všetky 

potrebné podklady zašle poštou. Všetky potrebné náležitosti nájdete aj na webe našej školy www.zsmalinec.sk 

v spodnom menu – „Zápis prvákov“ (ak by ste niečo napr. vyplnili zle). 

 

Čo potrebujete k zápisu... 

- vyplnenú „žiadosť o zápis...“  

- vyplnený priložený „dotazník k zápisu...“ 

- vyplnený priložený „súhlas so spracovaním...“ 

- rodný list svojho dieťaťa  

- občiansky preukaz 

V prípade, že zákonní zástupcovia dieťaťa sú rozvedení a dieťa je súdom zverené do opatery jedného 

z rodičov, je potrebné priniesť kópiu rozhodnutia súdu. Zároveň je dôležité oznámiť všetky skutočnosti 

týkajúce sa ochrany zvereného dieťaťa. 

 

Ako sa bude pri zápise postupovať... 

Je potrebné vyplniť uvedené 3 dokumenty. Ak si v niečom nebudete istý, nevadí, vyplníme pri zápise. 

Pre špecifickú hygienickú situáciu sa na zápis dostaví len jeden zákonný zástupca budúceho žiaka 

s vyplnenými dokumentmi, rodným listom dieťaťa a svojím občianskym preukazom. Zápis bude 

prebiehať bez prítomnosti detí, vo vestibule školy. Školská zrelosť na mieste sa teda nijako neoveruje. 

Pri zdravotnom znevýhodnení alebo zdravotných problémoch dieťaťa pravdivo uveďte do 

dotazníka všetky skutočnosti a doložte ich potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast (alergie, 

logopédia, epilepsia, diabetes, poruchy učenia, poruchy koncentrácie, poruchy komunikačnej schopnosti a iné 

závažné). 

Pre deti je pripravený darčekový balíček, ktorý (kvôli tejto situácii) obdržia až pri nástupe do 1. triedy, 

spolu so „štartovacím balíčkom“ potrebných zošitov. Všetko ide na náklady našej školy, nič neplatíte! Aby 

deti aspoň trochu zo zápisu „niečo mali“, posielame Vám materiál, ktorý by sme dali vypracovať deťom za 

normálnych okolností pri zápise. V domácom prostredí môžete otestovať ich silnejšie aj slabšie stránky. 

Môžete (nemusíte) nám ho priniesť v deň zápisu s ostatnými dokumentmi. 
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Čo ak chcem požiadať o „odklad“... 

  Povinnosť riadne zapísať svoje dieťa do školy majú  aj rodičia, ktorí majú v úmysle z dôvodu 

nedostatočnej školskej zrelosti požiadať o odklad povinnej šk. dochádzky. O odklade nástupu do prvého 

ročníka potom rozhodne dodatočne riaditeľ školy. 

Pre takýto prípad preto prikladáme aj tlačivo – žiadosť o odklad povinnej šk. dochádzky. Okrem 

neho treba vypísať aj žiadosť o zápis a dotazník k zápisu - tak ako ostatní rodičia.  

Je potrebné tiež doložiť vyjadrenie obvodnej lekárky a príslušného zariadenia - CPPPaP. 

Vzhľadom na špecifický režim, v ktorom sa naša spoločnosť nachádza, stačí tieto vyjadrenia priniesť 

dodatočne – najneskôr do 15. júna 2020. Bolo by ale vhodné ubezpečiť sa, či lekár a poradňa vydajú k tejto 

veci kladné stanovisko, aby potom nedošlo ku komplikáciám. 

 

Čo ak chcem svoje dieťa zapísať skorej ako je „normálne“ ... 

Je to možné. Takúto možnosť treba zvážiť, či dieťa na to naozaj má. Aj preto je úroveň jeho vývinu  

dokladovaná vyjadrením obvodného lekára a príslušného zariadenia výchovného poradenstva 

a prevencie. Vzhľadom na súčasnú situáciu, tiež stačí tieto vyjadrenia priniesť dodatočne – najneskôr do 

15. júna 2020. Bolo by ale vhodné ubezpečiť sa, či lekár a poradňa vydajú k tejto veci kladné stanovisko, aby 

potom nedošlo ku komplikáciám. 

 

Verte, že nijaká škola nepochopí vaše problémy a problémy vašich detí lepšie ako tá domáca. Prostredie, 

v ktorom dieťa prichádza do kontaktu s tvárami, ktoré už pozná,  je pre adaptáciu dieťaťa na školské 

povinnosti tým najlepším riešením. 

Tešíme sa na „málinských“ prváčikov! 

 

S úctou 

 

.......................................................... 

Mgr. Ľuboslav Jablonský, riaditeľ ZŠ 
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