
Milí rodičia, 
 
v termíne   

od 1. apríla 2022  do 30. apríla 2022  sa uskutoční zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre 
školský rok 2022/2023 na: 

  ZŠ Blatné Remety 98 
Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2022 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú 
školu. Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade školskej dochádzky alebo sa u vášho dieťaťa 
objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a vy ešte stále neviete, na ktorej škole bude 
dieťa reálne zaškolené – mali by ste ho zapísať na školu, ktorá je pre vás spádová s ohľadom na 
trvalé bydlisko dieťaťa. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho 
riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. 

Zápis bude prebiehať : 

 písomnou formou - osobne - 

 elektronicky - prostredníctvom formulára - 

TU - 

Legislatíva k zápisu detí 
Ak by ste potrebovali riešiť nejakú špecifickú situáciu, môžu vám pomôcť nasledovné zákony 
a nariadenia: 

 zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov; 

 § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o doplnení niektorých zákonov; 

 vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole; 

V súlade s touto legislatívou sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní prihlásiť dieťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základnej škole. 
Ako zapísať dieťa do základnej školy? 
Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú šk. dochádzku dovŕši 6 
rokov.  
Do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania bude potrebné priniesť 
nasledujúce doklady: 

 rodný list dieťaťa  

 občiansky preukaz zákonných zástupcov 

 potvrdenie o prechodnom pobyte (ak trvalý pobyt nie je v Senci) 

 v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho zdravotnom         
postihnutí. 

 ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, 
zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do osobnej 
starostlivosti. 

 

https://zsbremety.edupage.org/register/
https://zsbremety.edupage.org/register/

