
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES

Námestie sv. Františka 8,  842 62  Bratislava 4

KV/SKOU/901/2017/5388/MB           Bratislava, 3.3.2017

O Z N Á M E N I E

o povinnom zápise detí do 1. ročníka základných škôl 
pre  školský rok 2017/2018

V súlade s § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákonný zástupca dieťaťa je povinný
prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“). 

V základných  školách  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves   sa
uskutoční zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 takto:

21. apríla 2016 - piatok           od 15.00 h. do 18.00 h.
22. apríla 2016 - sobota           od 08.00 h. do 12.00 h.

Vo výnimočných prípadoch na základe žiadosti zákonného zástupcu po dohode s riaditeľom/riaditeľkou školy
môže byť dieťa zapísané aj v inom náhradnom termíne.

Základné školy pri zápise dieťaťa do 1. ročníka požadujú podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov nasledovné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo,
trvalé bydlisko dieťaťa,
b) meno a priezvisko, trvalé bydlisko zákonných zástupcov, adresa zamestnávateľa, 
a ďalšie špecifické údaje požadované konkrétnou školou v súlade s § 11 ods. 6 školského zákona.

Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy v SR má každý rodič, ktorý je občanom
SR a takisto aj jeho dieťa má slovenské občianstvo bez ohľadu na to, kde žije.
Ak má zákonný zástupca na území SR prechodný pobyt, taktiež musí oznámiť spádovej škole, že jeho
dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR. 
Nedodržaním  prihlasovacej  povinnosti  sa  zákonný  zástupca  dopustí  priestupku podľa  §  37
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do výšky
331,50 EUR.

Základné informácie k povinnému zápisu dieťaťa do 1. ročníka základnej školy

1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku (PŠD) v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalý pobyt, určenom všeobecne  záväzným nariadením č. 1/2017 o školských obvodoch základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
Žiak môže  plniť povinnú školskú dochádzku aj  v inom školskom obvode v prípade,  ak má škola
kapacitné  možnosti.
Pokiaľ  sa  zákonní  zástupcovia  rozhodnú  zmeniť  školu  dieťaťa  dodatočne  po  zápise,  musia  túto
skutočnosť oznámiť riaditeľovi školy, do ktorej dieťa predtým zapísali. 
O prijatí dieťaťa do 1. ročníka rozhodne riaditeľ/ka školy do 15. júna 2017.

Telefón E-mail Bankové spojenie IČO
02/ 602 59 111 starostka@karlovaves.sk SK19 5600 0000 0018 0414 3001 603 520



2. Zákonný zástupca je povinný zapísať dieťa, ktoré do 31.8.2017 dovŕši šiesty rok veku a dosiahlo
školskú  spôsobilosť.  Zákonní  zástupcovia  sa  zúčastnia  zápisu  spoločne  so  svojím  dieťaťom.  Je
potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonných  zástupcov.

Zákonní zástupcovia môžu na základe písomnej žiadosti požiadať riaditeľa základnej školy o odklad
povinnej  školskej  dochádzky o  jeden  školský  rok,  ak  dieťa  po  dovŕšení  šiesteho  roku  veku
nedosiahlo školskú spôsobilosť. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast
a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zaradeného do siete škôl a
školských  zariadení  SR  (Centrum  pedagogicko-psychologického  poradenstva  a  prevencie  alebo
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie). Informácie o možnom odklade začiatku
povinnej školskej dochádzky dostane zákonný zástupca dieťaťa v základných školách v čase zápisu.

Zákonní  zástupcovia  môžu  výnimočne  požiadať  o  prijatie  dieťaťa  na  plnenie  povinnej  školskej
dochádzky  aj  keď  do  31.8.2017  nedovŕši  šiesty  rok  veku.  K  žiadosti  musia  priložiť  súhlasné
vyjadrenie  všeobecného  lekára  pre  deti  a  dorast  a  súhlasné  vyjadrenie  príslušného  zariadenia
výchovného  poradenstva  a  prevencie  (Centrum  pedagogicko-psychologického  poradenstva  a
prevencie alebo Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie).
zaradeného do siete škôl a školských zariadení SR. 

Zákonní zástupcovia, ktorí  sa v čase zápisu nachádzajú mimo územia SR,  môžu splnomocniť
fyzickú osobu na Slovensku, aby dieťa zapísala do školy, pričom poverená osoba sa preukáže svojím
občianskym  preukazom a  rodným listom dieťaťa  a  splnomocnením zákonných  zástupcov  zapísať
dieťa.  Následne  zákonní  zástupcovia  požiadajú  riaditeľa  školy  pre  svoje  dieťa  o  povolenie
navštevovať  základnú školu v  zahraničí  a  dohodnú s  ním ďalšie  podrobnosti  osobitného spôsobu
plnenia povinnej školskej dochádzky. 
Ak  zákonní  zástupcovia  pre  svoje  dieťa  písomne  požiadajú  riaditeľa  školy  v školskom obvode  o
možnosť plniť  povinnú školskú dochádzku mimo územia SR, táto škola sa stáva jeho kmeňovou.
Následne riaditeľ školy vydá rozhodnutie o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia
SR a dohodne so zákonnými zástupcami ďalšie podmienky vzdelávania v zahraničí. 
Po príchode do krajiny pobytu zákonní zástupcovia prihlásia dieťa do školy a oznámia do 30 dní
kmeňovej škole názov a adresu školy v zahraničí, v ktorej bude plniť povinnú školskú dochádzku.

3. Pri zápise dieťaťa odporúčame zákonným zástupcom informovať sa o školskom vzdelávacom 
programe príslušnej základnej školy, o záujmovej činnosti, realizovaných projektoch, o 
činnosti školského klubu detí, priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
atď.  Veľa dôležitých informácií  získajú zákonní zástupcovia na webových stránkach  jednotlivých
základných škôl. 

4. V záujme splnenia si zákonných povinností školy voči zriaďovateľovi je potrebné pri zápise dieťaťa
do prvého ročníka základnej školy oznámiť aj predbežný záujem o vyučovanie povinne voliteľného
predmetu náboženská výchova alebo etická výchova,

Spôsob, formu a priebeh zápisu si škola určuje samostatne.
Bližšie informácie o činnosti  základnej školy,  o školských obvodoch a k zápisu detí  podá rodičom
každá základná škola, internetová stránka školy alebo Školský úrad mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves.

Dana Čahojová 
starostka
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