
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

KV/SKOU/901/2017/5388/MB Bratislava, 3.3.20l7

OZNÁMENIE

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

V súlade s § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaiií (školský zákon) a o zi'neiie a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca diet'at'a je povinný
prihlásit' diet'a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (d'alej len ,,zápis").

V zákíadiiýcli školách v zriad'ovatel'skej pósobiiosti mestskej časti Bratislava - Karíova Ves
uskutoční zápis detí do l . ročníka pre školský rok 2017/2018 takto:

sa

21. apríla 2017 - piatok
22. apríla 2017 - sobota

od 15.00 h. do 18.00 h.
od 08.00 h. do 12.00 h.

Vo výnimočných prípadoch na základe žiadosti zákonného zástupcu po dohode s riaditel'om/riaditel'kou škoíy
móže byt' diet'a zapísané aj v inom náhradnom termíne.

Základiié školy pri zápise diet'at'a do 1 . ročníka požadujú podra § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršícli
predpisov nasledovné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnost', štátne občiaiistvo,
trvalé bydlisko diet'at'a,
b) meno a priezvisko, trvalé bydlisko zákonných zástupcov, adresa zamestnávatel'a,
a d'alšie špecifické údaje požadované konkrétnou školou v súlade s § 11 ods. 6 školského zákoi'ia.

Zákonnú povinnost' zapísat' diet'a do základnej školy v SR má každý rodič, ktorý je občanom
SR a takisto aj jeho diet'a má slovenské oběianstvo bez ohl'adu na to, kde žije.
Ak i'ná zákonný zástupca na území SR prechodný pobyt, taktiež musí oznámit' spádovej škole, že jelio
diet'a bude plnit' povinnú školskú dochádzku mimo ťizemia SR.
Nedodržaním prihlasovacej povinnosti sa zákonný zástupca dopustí priestupku podl'a § 37
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmeiie a doplneiií
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za ktorý mu móže byt' uíožená pokuta do výšky
331,50 EUR.

Základné informácie k povinnému zápisu diet'at'a 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 závuzným nariadením č. l/2017 o školskýcli obvodoch základných
škí51 v zriad'ovatel'skej pósobnosti inestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
Žiak móže plnit' povinnú školskú docliádzku aj v inom školskoi'n obvode v prípade, ak má škola
kapacitné inožnosti.
Pokial' sa zákoimí zástupcovia rozliodnú zmeiiit' školu diet'at'a dodatočiie po zápise, musia tťito
skutočiiost' oznáinit' riaditel'ovi školy, do ktorej diet'a predtým zapísali.
O prijatí diet'at'a do 1. ročníka rozhodne riaditel'/ka školy do 15. júna 2017.
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2. Zákonný zástupca je povinný zapísat' diet'a, ktoré do 31.8.20l7 dovřši šiesty rok veku a dosiahlo
školskúi spósobilost'. Zákonní zástupcovia sa zúčastnia zápisu spoločne so svojím diet'at'om. Je
potrebiié predložit' rodiiý list diet'at'a a občiansky preukaz zákonných zástupcov.

Zákonní zástupcovia m«"žu na základe písomnej žiadosti požiadat' riaditel'a základnej školy o odklad
povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, ak diet'a po dovřšení šiesteho roku veku
iiedosialilo škoískú spósobilost'. Súčast'ou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast
a odpor?ičenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zaradeného do siete škí51 a
školskýcli zariadení SR (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo
Centr?iin špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie). Informácie o možnom odklade začiatku
povinnej školskej dochádzky dostane zákonný zástupca diet'at'a v základných školách v čase zápisu.

Zákoiiní zástupcovia i'm5žu výnimočne požiadat' o prijatie diet'at'a na plnenie poviniiej školskej
dochádzky aj ked' do 31.8.2017 nedovřši šiesty rok veku. K žiadosti musia priložit' súhlasné
vyjadreiiie všeobecnélio lekára pre deti a dorast a súhlasné vyjadrenie príslušnélio zariadenia
výcliovného poradenstva a prevencie (Centrum pedagogicko-psychologického poradeiistva a
preveiicie alebo Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie).
zaradenélio do siete škól a školských zariadení SR.

Zákonní zástupcovia, ktorí sa v čase zápisu nachádzajú mimo územia SR, rní5žu splnomocnit'
fyzickťi osobu na Slovensku, aby diet'a zapísala do školy, pričom poverená osoba sa preukáže svojím
občianskyin preukazom a rodným listom diet'at'a a splnomocnením zákonných zástupcov zapísat'
diet'a. Následne zákonní zástupcovia požiadajú riaditera školy pre svoje diet'a o povolenie
navštevovat' základnú školu v zaliraničí a dohodnú s ním d'alšie podrobnosti osobitného spósobu
pliieiiia poviiiiiej školskej dochádzky.
Ak zákonní zástupcovia pre svoje diet'a písomne požiadajú riaditel'a školy v školskom obvode o
možiiost' plnit' povinnú školskú dochádzku mimo územia SR, táto škola sa stáva jeho kmeňovou.
'Následne riaditel' školy vydá rozhodnutie o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia
SR a doliodiie so zákoimými zástupcami d'alšie podmienky vzdelávania v zahraničí.
Po prícliode do krajiiiy pobytu zákonní zástupcovia prihlásia diet'a do školy a oznámia do 30 dní
kineňovej škole iiázov a adresu školy v zahraničí, v ktorej bude plnit' povinnú školskú dochádzku.

3 . Pri zápise diet'at'a odporúčame zákonným zástupcoi'n iiiformovat' sa o školskom vzdelávacoi'n
prograi'ne prísl?išnej základnej školy, o záujmovej činnosti, realizovaných projektoch, o
činnosti školskélio klubu detí, priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
atd'. Vel'a dí51ežitýcli informácií získajú zákonní zástupcovia na webových stránkach jednotlivých
základných šl<í51.

4. V záujme splnenia si zákonných povinností školy voči zriad'ovatei'ovi je potrebné pri zápise diet'at'a
do prvélio ročníka základnej školy oznámit' aj predbežný záujem o vy?ičovanie povinne volitel'ného
predmetu náboženská výchova alebo etická výcliova,

Spósob, formu a priebeh zápisu si škola určuje samostatne.
Bližšie iiifori'nácie o čiiinosti základnej školy, o školských obvodoch a k zápisu,
každá zákíadiiá škola, internetová stránka školy alebo Školský úrad mestskej
Ves.
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Príloha: Školské obvody základných škól

DanalÉa'hojov:
starostka

podá rodičom
tislava-Karlova
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