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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA – Dôležité informácie 

Vážení rodičia! 

Zápis detí do 1. ročníka sa tento rok uskutoční v  termíne 16.4 – 17.4.2020, bez osobnej prítomnosti detí. 

Možnosti zápisu: 

• elektronická prihláška – zákonný zástupca dieťaťa môže vyplniť elektronickú prihlášku na stránke 

našej školy https://zsdemlm.edupage.org/register/. Elektronickú prihlášku môžete odoslať 

najneskôr 17. apríla 2020. 

• osobne – zákonní zástupcovia detí môžu vyplniť a odovzdať prihlášku priamo v budove ZŠ s MŠ na 

Demänovskej ulici 408/4A v Liptovskom Mikuláši alebo na P. J. Kerna 76 v Demänovej v dňoch 

16. a 17. apríla 2020 v čase od 13.00 hod. do 17:00 hod.,  bez prítomnosti detí.  

• vhodením  do schránky školy – vyplnenú prihlášku môžu zákonní zástupcovia vhodiť do schránky 

pri dverách školy v budove ZŠ s MŠ na Demänovskej ulici 408/4A v Liptovskom Mikuláši alebo na 

P. J. Kerna 76 v Demänovej. Čisté prihlášky na zápis do 1. ročníka v papierovej forme alebo 

formulár na odklad povinnej školskej dochádzky nájdete v obaloch pri vstupe do oboch areálov 

školy. 

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia 

mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 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.  

Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, 

ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti 

a dorast sa nebude vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne. 

Informácia k vyplneniu prihlášky: 

• údaje vypĺňate podľa rodného listu, občianskych preukazov (používajte diakritické znamienka – 

dĺžeň, mäkčeň...). 

• vyplňte všetky polia, ktoré vyplniť viete, 

• uveďte správne a aktuálne emailové adresy a mobilné čísla, aby sme Vás v prípade potreby mohli 

rýchlo kontaktovať, 

• pred odoslaním si prihlášku prekontrolujte, 

• odpíšte si kód z papierovej / elektronickej prihlášky – budete ho potrebovať pri ďalšom postupe. 

https://zsdemlm.edupage.org/register/

