
MESTSKA ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

V Bratislave 30.03 .2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskuínu a športu Slovenskej republiky z 26.
marca 2020 č. 2020/10610:l-A1030 (d'alej len ,,rozhodnutie ministra") podl'a § 150 ods. 8 zákona č.
245/2008 Z. ,z. v znení neskorších predpisov, ktorým mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v
školách a mimoriadne premšuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania a
určuje termíny a postupy pre zriad'ovaterov a riaditel'ov škól, rozhodujúce pre organizáciu školského
roka 2019/2020, vydáva mestská časť Bratislava-Karlova Ves ako zriaďovater základných šk81
v Karlovej Vsi nasledovné oznámenie.

OZNÁMENIE

o čase a priebehu povinného zápisu detí
do 1. roěnížca základných škól pre školský rok 2020/2021

V súlade s § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zrnene a doplnení niektórých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,školský zákon") je
zákonný zástupca dieťat'a povinný prihlásiť' diet'a na plnenie povinnej školskej dochádzky v
základnej škole (d'alej len ,,zápis?).

Zákonný zástupca je povinný zapísat' diet'a, ktoré do 31.8.2020 dovřši šiesty rok veku a
dosiahlo školskŮ spósobilost'.

Zápis do 1. ročníka základných škól v zriad'ovatel'skej p8sobnosti mestskej časti Bratislava-
- Karlova Ves (d'alej len ,,Karlova Ves") pre šk. r. 2020/2021 uskutoční v termíne

od 20.4.2020 do 24.4.2020,
bez osobnej prítomnosti diet'at'a,

elektronickou formou prostredníctvom online prihlášky.

Zákonný zástupca pri zápise zo zákona do prÍhlášky vpisuje údaje, ktoré sa overujú
z rodného listu diet'at'a a oběianskeho preukazu zákonných zástupcov. Podl'a rozhodnutia
ministra sa overovanie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami vonline prihláške
uskutoční osobne na riaditel'stve školy do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia
školského vyučovania.

Školy pri zápise diet'at'a do 1. ročníka požadujú údaje podra § 20 ods. 4 školského zákona a
d'alšie špecifické údaje požadované školou v súlade s § 11 ods. 6 školského zákona. údaje sú
obsahom online prihlášky.

Zákonnú povinnost' zapísat' diet'a do školý v SR má každý rodič, ktorý je občanom Slovenskej
republiky, takisto aj jeho diet'a má slovenské občianstvo bez ohradu na to, kde žije. Ak má zákonný
zástupca na území SR prechodný pobyt, taktiež musí oznámit' spádovej škole, že jeho diet'a bude plnit'
povinnú školskú dochádzku mimo územia 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 zrnene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku (PŠD) v škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý
pobyt (spádová škola), určenom všeobecne záv?ým nariadením Karlovej Vsi č. 1/20 18 o školských
obvodoc'h základných 'škól v zriad'ovaterskej pe+sobnosti Karlovej Vsi. 'Žiak móže plnit' povinnú
školskú dochádzku aj v inom školskom obvode v prípade, ak má škola dostatočné kapacitné možnosti.

Zákonní zástupcovia móžu na základe písomnej žiadosti požiadat' riaditel'a o odklad
povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, ak diet'a po dovršení šiesteho roku veku
nedosiahlo školskú sp8sobilost'. K žiadosti sa prikladá odpomčenie všeobecného lekára pre deti a
dorast í? odpomčenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva aprevencie. Podl'a
rozhodnutia-ministra, ak zákonný zástupca požiada o odklaď zaěiatku plnenia povinnej
školskej dochádzky, odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporuěenie
príslušnQo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonný zástupca doručí obe
potvrdenia dodatočne, najneskór do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia
školského vyučovania.

0 prijatí diet'at'a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditel' školy
na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu diet'at'a. K žiadosti sa prikladá odporučenie
všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva
aprevencie. Podra rozhodnutia ministra, ak zákonný zástupca požiada oprijatie diet'at'a so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a
odpomčenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonný zástupca domčí
na-riaditerstvo školy do vydania rozhodnutia o prijatí diet'aťa do základnej školy, najneskór do
15. júna 2020.

Do základnej školy sa prijímajú aj žiaci so všeobecným intelektovým nadaním na základe
žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia centra, po diagnostike na preukázanie nadania.
O«:lpomčenie príslušného centra zákonný zástupca domčí na ,riaditerstvo školy do vydania
rozhodnutia o prijatí diet'at'a do základnej školy, najneskór do 15. júna 2020.

Zákonní zástupcovia móžu výnimoěne požiadat' o prijatie diet'at'a na plnenie povinnej
školskej dochádzky aj ked' do 31.8.2020 nedovřši šiesty rok veku. Kžiadosti sa prikladá
odpomčenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odpomčenie príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie. Podra rozhodnutia ministra, ak zákonríý zástupca požiada o prijatie dieťat'a
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorým je inadané diet'a, odpomčenie
všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného centra zákonný zástupca doručí na
riaditerstvo školy do vydania rozhodnutia o prijatí diet'at'a do základnej školy, najnesk8r do 15. júna
2020.

0 prijatí diet'at'a do 1. roěníka rozhodne riaditel' školy do 15. júna 2020.

Základné informácie k povinnému zápisu diet'at'a do 1. roěníka základnei školy:
Ak riaditer prijme žiaka s trvalým pobytom mimo územia Karlovej Vsi zašle zoznam detí,
prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt, najneskór
do 4 týždňov od skončeniá mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
Najbližším príslušným zariadením výchovného poradenstva aprevencie je Centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Fedákova 3, Bratislava-Dúbravka
;,,d'alej len ,,centrurn?) alebo iné špeciálno-pedagogické centrum, zaradené v sieti zariadení
výchovného poradenstva a prevencie SR.

3. Inforínácie omoiom odklade začiatku povinnej školskej dochádzky dostane zákonný
zástupca diet'aťa na telefonickom alebo e-mailovom kontakte, uvedenom na webových sídlach
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2.



školý.
Zákonní zástupcovia, ktorí sa v čase zápisu nachádzajú mimo územia SR, m«'žu splnomocnit'
fyzickú osobu-na Sloveňsku, aby diet'a zapísala do školy. Splnomocnená osoba pri overovaní
údajov v online prihláške na riaditel'stve školy, podra rozhodnutia ministra do 2 týMňov od
skončenia mimoriadneho premšenia školského vyučovania, sa preukáže svojím občianskym
preukazom, rodným listom diet'at'a a splnomocnením zákonných zástupcov zapísať diet'a.
Ak zákonní zástupcovia pre svoje diet'a písomne požiadajú riaditel'a v školskom obvode
o možnost' plnit' povinnú školskú dochádzku mimo územia SR, táto škola sa stáva jeho
kmeňovou. Následne riaditer školy vydá rozhodnutie o povolení plnit' povinnú školskú
dochádzku mimo územia SR adohodne so zákonnými zástupcarni d'alšie podmienky
vzdelávania v zahraničí. Po príchode do krajiny pobytu zákonní zástupcovia prihlásia diet'a do
školy a oznáínia do 30 dní kmeňovej škole názov a adresu školy v zahraničí, v ktorej bude plnit'
povinnú školskú dochádzku.

6. Ak nemožno umiestnit' dieťa do základnej školy, riaditer tejto školy informuje zákonného
zástupcu diet'at'a a Okresný úrad Bratislava, odbor školstva, ktorý následne určí školu, v ktorej
bude diet'a plnit' povinnú školskú dochádzku, alebo zabezpečí inú formu jeho vzdelávania
podra školského zákona.

7. Pred prípadným výberom škoíy mimo školský obvod odporúčame zákonným zástupcom
informovat' sa o špecifikách školy, jej školského vzdelávacieho pmgramu, o používaných
učebniciach v 1. ročníku, o záujmovej činnosti a vornočasových aktivitách, o realizovaných
projektoch, o činnosti školského klubu detí, priestorových a materiálno-technických
podmienkach školy a pod.
Vel'a d«'ležitých informácií ín6žu zákonní zástupcoÝia získať na webových stránkach
jednotlivých šk81, z ročných správ o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, na školskom úrade
alebo na webovom sídle zriad'ovatel'a www.karlovaves.sk/školstvo.

4
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8.

O d'alších podrobnostiach aprípadných zrnenách Vás budeme priebeie informovat' na
webstránke mestskej časti a jednotlivých škól.

S úctou.
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