
Blíži sa čas zápisu detí do 1. ročníka 

 
 

Zápis detí do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica je 

Všeobecne záväzným nariadením určený na prvý pracovný utorok v apríli. Tento rok teda 

rodičia zapíšu svojich malých prvákov do školských lavíc dňa 2. apríla 2019 v čase od 13:00           

do 18:00 hod. Bližšie informácie zverejní každá základná škola na svojej webovej stránke. 

 

Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú dochádzku dovŕšilo šesť 

rokov a dosiahlo školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť ho na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola). 

Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy 

prijme na základné vzdelávanie. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať deti, 

ktoré majú trvalý pobyt v školskom obvode jeho školy.  

 

Čo je potrebné pri zápise? 

 

Zápisu sa dieťa zúčastní so zákonným zástupcom, ktorý predloží platný občiansky preukaz a rodný 

list dieťaťa. V prípade, že v čase zápisu je dieťa choré, je potrebné to oznámiť riaditeľovi vybranej 

školy a dohodnúť sa na individuálnom postupe. O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne 

riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie 

začať. Ak sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to oznámiť 

predchádzajúcej škole najneskôr do konca augusta. 

 

 

Odklad alebo nástup do školy skôr 

 

Zákonný zástupca dieťaťa môže na základe písomnej žiadosti požiadať riaditeľa ZŠ o odklad 

povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku nedosiahlo 

školskú spôsobilosť. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a 

odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Na plnenie povinnej 

školskej dochádzky môže byť výnimočne prijaté aj dieťa, ktoré ešte nemá šesť rokov. V tomto prípade 

sa k žiadosti prikladá súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva                                 

a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 

 

Zápis je možný aj na diaľku 

 

Pokiaľ má dieťa trvalé bydlisko na území SR a vzdeláva sa v školách mimo tohto územia, plní 

povinnú školskú dochádzku podľa zákonov SR. Zákonní zástupcovia môžu splnomocniť blízku 

osobu na Slovensku, aby dieťa zapísala do kmeňovej  školy. Osoba sa preukáže splnomocnením od 

zákonných zástupcov dieťaťa, svojim občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa (príp. 

overenou kópiou). O povolení vzdelávania v školách mimo územia Slovenskej republiky, ako aj                      

o individuálnom vzdelávaní v zahraničí pre žiakov základnej školy rozhoduje riaditeľ kmeňovej školy 

na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, v ktorej uvedie: meno, priezvisko  a bydlisko žiaka, 

rodné číslo žiaka, adresu bydliska v zahraničí, názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí 

navštevovať, ak je vopred známa. Do 30 dní po príchode žiaka do krajiny pobytu sa predkladá 

riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak 

navštevuje príslušnú školu. Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predloží tento doklad vždy              

k 15. septembru príslušného školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní v školách mimo územia 

SR. Kmeňová škola poskytne žiakovi na základe žiadosti zákonného zástupcu učebnice a pracovné 



zošity.  

Žiak, ktorý si plnení povinnú školskú dochádzku v školách mimo územia SR, môže na základe 

žiadosti vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti sa uvádzajú ročníky, za ktoré sa majú komisionálne 

skúšky vykonať. Termín, obsah a rozsah určí riaditeľ školy najneskôr 15 dní pred ich konaním. Na 

základe výsledkov vydá škola žiakovi vysvedčenie. Žiak môže zo závažných dôvodov, najmä 

sťaženej dostupnosti ku kmeňovej škole, vykonať skúšku aj na inej škole v SR, a to po dohode 

zákonného zástupcu žiaka s riaditeľom kmeňovej školy a riaditeľom školy, v ktorej sa má skúška 

vykonať. Zákonný zástupca žiaka, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok, ich vykoná 

po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. Podľa výsledkov následne riaditeľ 

školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.  

 

 

Upozorňujeme  

Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje výchovu a vzdelávanie alebo     

zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú 

školskú dochádzku, za ktorý je mu mesto Banská Bystrica oprávnené uložiť pokutu do výšky 331,50 

eur podľa platnej legislatívy.  

 

 


