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Často kladené otázky:  

Ktorých detí sa týka tohtoročný zápis do ZŠ? 

Zápis je určený pre deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti, ktoré mali odklad 

povinnej školskej dochádzky. 

Kedy a ako bude prebiehať zápis? 

Zápis sa bude realizovať prostredníctvom elektronického formulára (prihlášky), ktorý  bude 

zverejnený na  stránke školy www.zsmslm.sk v období od 12. apríla do 20. apríla 2021. 

Ak takú možnosť nemáte, použite možnosť vyplnenia papierovej prihlášky umiestnenej 

pod schránkou školy v období od 12.04. do 15.04.2021 a jej spätné zaslanie najneskôr do 

20.4.2021. 

Ak zákonný zástupca nemá možnosť vyplniť a odoslať formulár prihlášky elektronicky, môže 

ho doručiť do základnej školy v dňoch 16. apríla a 19. apríla v čase od 14:00 do 18:00 hod. 

osobne (priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz). 

Pri vypĺňaní Prihlášky do 1. ročníka je veľmi dôležité  správne vyplniť kontakty na 

rodičov, resp. zákonných zástupcov dieťaťa a to telefonické aj emailové. 

Kam zapísať dieťa do školy? 

 

Dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom 

má trvalý pobyt, teda v spádovej škole, ak rodič pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. 

Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto 

školy prijme na základné vzdelávanie.  

Môže byť dieťa na zápise do školy? 

Z dôvodu predĺženia núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa 

budú zápisy detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka organizovať bez 

osobnej prítomnosti detí. 
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Čo pre tých, ktorí žijú dlhodobo v zahraničí? 

Títo rodičia môžu urobiť všetky operácie online:  

1. Vypíšte a odošlite  elektronický formulár (prihlášku). 

2. Vyplňte „Žiadosť o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR“  a 

zašlite podpísané tlačivo (jeho scan) na mailovú adresu: riaditelka@zsmslm.sk  alebo  všetky 

dokumenty vytlačte, podpíšte  a  pošlite poštou na adresu školy: Základná škola s materskou 

školou, Demänovská ulica 408/4A, 03101 Liptovský Mikuláš. 

3. V prípade štúdia v zahraničí pripomíname povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa doložiť 

riaditeľke ZŠ s MŠ potvrdenie o návšteve školy v zahraničí a to najneskôr do 15.9. 2021. 

4. Ak máte aktívnu elektronickú schránku, priložte všetky dokumenty ako prílohy a zašlite 

najneskôr do 20.4.2021 do elektronickej schránky (dátová schránka, nie email) školy 

podpísané zaručeným elektronickým podpisom.  

(na stránke www.slovensko.sk zadajte IČO: 42221978 - pre ľahšie vyhľadanie našej 

elektronickej dátovej schránky.) 

Musím prihlásiť každé 6-ročné dieťa?  

Na plnenie povinnej školskej dochádzky je povinný rodič prihlásiť aj dieťa, ktoré v 

nasledujúcom školskom roku:  

• bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (ide o dieťa, 

ktoré by podľa právneho stavu platného do 31. 12. 2020 bolo dieťaťom s odloženým 

začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky), pretože takéto dieťa dosiahne šesť 

rokov veku do 31. 08. 2021 – rodič si týmto splní zákonom stanovenú povinnosť, ale 

reálne takéto dieťa nenastúpi na plnenie povinnej školskej dochádzky,  

• deťmi pokračujúcimi v plnení povinného predprimárneho vzdelávania budú deti, ktoré 

po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a riaditeľ materskej 

školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v 

materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s 

informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (§ 28a ods. 3 

školského zákona). 
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Bude ešte možné tento rok využiť možnosť odkladu plnenia školskej dochádzky a dať 

dieťa do školy o rok neskôr? 

Zákonom č. 245/2008 Z. Z. z. v znení účinnom od 01. 01. 2021 sa zrušil inštitút odkladu 

začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj inštitút dodatočného odloženia plnenia 

povinnej školskej dochádzky. 

Zrušenie týchto dvoch inštitútov prináša so sebou mnoho zmien aj v kompetenciách tak 

riaditeľov ZŠ, ako aj riaditeľov MŠ. 

Riaditelia ZŠ, ZŠ s MŠ a spojenej školy s organizačnou zložkou „základná škola“: 

- nesmú už v rámci zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky od školského roku 

2021/2022 rozhodovať o  žiadosti zákonných zástupcov o odklad začiatku plnenia povinnej 

školskej dochádzky, pretože sa nielenže tento inštitút zrušil v školskom zákone, ale aj podľa 

znenia § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. účinného od 01. 01. 2021 už o tejto veci nemajú 

kompetenciu rozhodovať. 

Riaditelia MŠ, ZŠ s MŠ a spojenej školy s organizačnou zložkou „materská škola“: 

- už zákonným zástupcom detí alebo zástupcom zariadenia pred zápisom na povinnú školskú 

dochádzku nemôžu odporúčať požiadať o odklad začiatku plnenia povinnej školskej 

dochádzky, ale už zákonným zástupcom detí alebo zástupcom zariadenia pred zápisom na 

povinnú školskú dochádzku môžu odporúčať len požiadať o pokračovanie plnenia 

povinného predprimárneho vzdelávania, pričom ich musia upozorniť, že k žiadosti o 

pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musia doložiť aj: 

a) písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 

b) písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast, 

c) informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. 

Kedy ZŠ vydá Rozhodnutie o prijatí žiaka na primárne vzdelávanie ? 

O prijatí žiaka do základnej školy rozhodne riaditeľka školy do 15. júna 2021. 

V prípade, že potrebujete neodkladne konzultovať okolnosti zápisu Vášho dieťaťa do 

1. ročníka, je to možné na tel. čísle 0911 397 025, radi Vám pomôžeme.  

Vopred Vám ďakujem za spoluprácu a dodržanie termínov, Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová, 

RŠ. 
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