
Vážení rodičia, 

 

v pondelok, 20. apríla, sa o 8:00 hod spustí online zápis detí do 1. ročníka základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Karlova Ves prostredníctvom online prihlášky (formulára). 

V rovnaký deň uverejnia školy na svojich webových stránkach link na online prihlášku. Prinášame 

Vám niekoľko základných informácií: 

 Zápis sa koná od 20. apríla hod do 24. apríla 2020 

 

 Zákonný zástupca vyplní údaje do online prihlášky, priloží sken rodného listu dieťaťa 

(prípadne iný dokument uvedený v prihláške, ak sa ho to týka)  a odošle ju kliknutím na 

políčko „ODOSLAŤ“. Prihláška sa neodošle, pokiaľ niektorý z povinných údajov nebude 

vypísaný. V takom prípade je potrebné sa vrátiť na vyznačené prázdne políčko a chýbajúci 

údaj doplniť. 

 

 Po úspešnom odoslaní online prihlášky (formulára) zákonní zástupcovia dostanú na emailové 

adresy, ktoré uviedli v prihláške, potvrdzujúci email a prihlášku vo formáte pdf. 

 

 Údaje, ktoré zákonný zástupca uviedol v prihláške, bude overovať škola vo svojich 

priestoroch do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania, za osobnej 

účasti zákonných zástupcov, o čom ich bude v predstihu informovať na svojej webovej 

stránke, prípadne telefonicky. 

 

 Riaditeľ rozhodne o prijatí dieťaťa do 30.6.2020, ak bude mať k dispozícii všetky požadované 

dokumenty. Ak riaditeľ nebude mať k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne 

o prijatí  dieťaťa do 6 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania.  

 

 Ďalšie podrobnosti o zápise nájdete na webových stránkach školy, alebo na webovom sídle 

zriaďovateľa škôl www.karlovaves.sk, v sekcii aktuality, alebo školstvo. 

 

Odpovede na najčastejšie kladené otázky o zápise 

 

1. Čo ak nemám možnosť vyplniť prihlášku online?  

Zákonný zástupca, ktorý nemôže vyplniť online prihlášku, napr. ak nemá prístup na internet, môže si 

vyzdvihnúť tlačivo prihlášky do 1. ročníka ZŠ v Centre služieb občanom na Miestnom úrade mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava,  od 20.4. do 24.4. v dňoch 

pondelok a streda od 9:00 hod do 12:00 hod. Vyplnenú a podpísanú prihlášku oboma zákonnými 

zástupcami spolu s kópiou rodného listu dieťaťa hodí zákonný zástupca do schránky základnej školy, 

na ktorú zapisuje svoje dieťa v termíne od 20.4. do 24.4.2020. 

2. Čo ak moje dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť a budem žiadať o odklad povinnej školskej 

dochádzky (ďalej len „PŠD“)?  

Zákonný zástupca je povinný zapísať do 1. ročníka ZŠ každé dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov do 31.8.2020, 

takže aj to dieťa, ktoré bude mať odklad PŠD. K žiadosti o odklad treba doložiť odporučenie 

http://www.karlovaves.sk/


všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva 

a prevencie. Tieto dokumenty sa pri zápise nebudú vyžadovať a zákonní zástupcovia ich doložia 

riaditeľovi najneskôr do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania. 

3. Chcem zapísať dieťa do 1. ročníka ZŠ, no 6 rokov dovŕši až po 31. auguste 2020. Ako mám 

postupovať? 

V tomto prípade ide o takzvané „predčasné zaškolenie päťročného dieťaťa“, kedy zákonný zástupca 

požiada, aby bolo prijaté do 1. ročníka dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku do 31.8.2020. Súčasťou 

žiadosti je súhlasné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie 

všeobecného lekára pre deti a dorast. Tieto vyjadrenia sa nebudú pri zápise vyžadovať a zákonní 

zástupcovia ich doložia riaditeľovi do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania. 

4. Moje dieťa má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ako mám postupovať pri zápise? 

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zapíše dieťa do 1. ročníka 

ZŠ, vyznačí jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby v prihláške a vyjadrenie príslušného 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie doloží do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho 

prerušenia vyučovania. 

5. Moje dieťa má podľa trvalého bydliska plniť povinnú školskú dochádzku v jednej z 3 „štátnych“ 

škôl  v Karlovej Vsi, no chcem ho zapísať na cirkevnú/súkromnú školu. Ako mám postupovať? 

Žiak plní povinnú školskú dochádzku (ďalej PŠD) v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má 

trvalý pobyt. Žiak môže plniť  PŠD aj v inej škole, ak ho riaditeľ danej školy prijme. V prípade, že ho 

riaditeľ na inú (napr. súkromnú, cirkevnú) školu neprijme,  dieťa bude pravdepodobne plniť PŠD vo 

svojej spádovej škole. Z tohto dôvodu žiadame rodičov, aby pri zápise spádovej škole oznámili 

skutočnosť, že zapisujú dieťa aj na inú školu a rovnako aj to, či bolo dieťa na nimi vybratú školu 

prijaté. 

 

V prípade, že máte špecifické otázky ohľadom zápisu dieťaťa do 1. ročníka základnej školy, 

kontaktujte telefonicky, alebo emailom priamo základné školy: 

ZŠ Karloveská 61: 0903 624 822, martina.losonska@zskarlova61.sk 

ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62: 0911 827 571, zsadubceka@centrum.sk 

SŠ Tilgnerova 14: 02/65422545 v pondelok a stredu od 8:00 hod do 11:00 hod, alebo na email:  

jana.sekacova@tilgnerka.edu.sk 
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