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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. 2021  

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

do výšky 331,94 €.) Dieťa môžete zapísať iba do jednej základnej školy. 

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

potrebné podklady zašle aj v listinnej podobe. Všetky potrebné náležitosti k vykonaniu zápisu elektronickým 

spôsobom sú  na webe našej školy www.zsmalinec.sk v hornom menu – „Zápis do 1. ročníka“. 

 

Práve ste okrem tohto informačného materiálu obdržali... 

- propagačný leták; 

- prihlášku; 

- dotazník; 

- súhlas so spracovaním osobných údajov; 

- žiadosť o plnenie dochádzky mimo územia SR //potrebné vyplniť, len ak sa Vás bude týkať. 

 

Prezenčná forma zápisu... 

- v dňoch 15. – 16. apríla 2021 medzi 13.00 – 17.00 hod. 

Je vhodné, aby ste do termínu zápisu vyplnili potrebné formuláre (prihlášku, dotazník a súhlas...) 

a v deň zápisu ich už doniesli vyplnené a podpísané. Prihlášku a súhlas podpisujú obaja zákonní 

zástupcovia. Formuláre nájdete aj na webovej stránke školy – v editovateľnej podobe aj v podobe pre tlač. 

Ak si formuláre netrúfate vypísať sami alebo nie ste si istí niektorými položkami – vypíšeme v deň zápisu, ale 

prineste ich podpísané obidvomi zákonnými zástupcami, aj v prípade ich neúplného vypísania. 

Prítomnosť dieťaťa nie je potrebná. 

 

Čo potrebujete k zápisu... 

- vyplnenú „prihlášku na 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 a doložiť všetky 

skutočnosti týkajúce sa ochrany zvereného dieťaťa – napr. zákaz styku rodiča s dieťaťom. 
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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.  

Od 1.1.2021 sa novelou Šk. zákona možnosť „odkladu“ ako takého zrušila, riaditelia škôl už preto 

v tejto veci ani nerozhodujú. 

Riaditelia materských škôl zákonným zástupcom môžu len odporúčať požiadať o pokračovanie 

plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (pokračovanie chodenia do „škôlky), pričom k žiadosti o 

pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musia doložiť aj: 

• písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 

• písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a 

• informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.  

 

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.  

 

Zápis žiakov so ŠVVP (žiaci so zdravotným znevýhodnením)... 

Pri zápise žiaka s poruchou učenia alebo iným zdravotným znevýhodnením, ktoré mu bolo pred 

zápisom do školy diagnostikované, je potrebné predložiť aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie. 

 

 

 

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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