
Zápis do prvých ročníkov ZŠ 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu zápis do prvých ročníkov prebehne na základných školách tento rok za 

iných okolností ako obvykle. Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR ministra 

Branislava Gröhlinga pod číslom: 2020/10610:1-A1030, v ktorom sa v bode 2. týkajú informácie zápisov 

detí, je potrebné rešpektovať uvedené odporúčania: zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v 

základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne 

termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že  

2.1 zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou 

formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových 

možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení 

2.2 overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia 

mimoriadneho prerušenia školského vyučovania  

2.3 zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do 

základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020 

2.4 ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti 

zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný 

zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia 

školského vyučovania 

Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu nielen na školách, ale aj v poradenských zariadeniach, nebudú 

realizované t.č. ani vyšetrenia školskej zrelosti v CPPPaP do skončenia mimoriadneho prerušenia školského 

vyučovania.  

V prílohe zasielame krátky dotazník pre rodičov budúcich prvákov, pomocou ktorého máte  možnosť získať 

určité dôležité informácie prostredníctvom vyplnenia dotazníka. V dotazníku má rodič odpovedať na 

jednoduché otázky, ktoré sa týkajú školskej pripravenosti, osobnostnej, pracovnej i emocionálnej zrelosti 

jeho dieťaťa. Je možné zaslať ho rodičom elektronicky, resp. ho vyplniť spolu so zákonným zástupcom v 

závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-

epidemiologických opatrení. Riaditeľ školy sa môže rozhodnúť, či dotazník použije, alebo nie. Je to len 

pomôcka, kým nebude vydané nejaké ďalšie konkrétne odporúčanie, resp. usmernenie, týkajúce sa 

realizácie zápisov do 1.roč.  

V prípade zistenia závažnejších zdravotných dôvodov či iných výrazných nedostatkov (napr. v reči, 

v správaní, v grafomotorike a pod.), je vhodné zvážiť priatie dieťaťa do školy alebo navrhnúť odklad školskej 

dochádzky o 1rok. U žiakov, ktorí už majú diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, doloží 

zákonný zástupca vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania 

rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy (najneskôr do 15. júna 2020). 


