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VÁŽENÍ RODIČIA BUDÚCICH PRVÁKOV, 

 

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Koškovce 134 (ďalej len „škola“) 

ktorej zriaďovateľom je obec, zverejňuje na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce 

Koškovce č. 7/2015 miesto a čas prihlásenia na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole (ďalej len „zápis“) do prvého ročníka v školskom roku 2022/2023. 

Podľa § 20 ods. 2 až 4 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 zápis. Zápis sa koná od 1. apríla 

do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť 

povinnú školskú dochádzku.  

Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Zákonný 

zástupca dieťaťa  je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, 

porušenie zákonnej povinnosti sa trestá ako priestupok podľa  § 37 zákona č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje 

po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. 

Podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MŠVV a Š SR  č. 320/2008 Z. Z. o základnej škole 

riaditeľka školy zabezpečila organizáciu a priebeh zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky nasledovne:  

- formy a obsah overenia školskej spôsobilosti boli prerokované v metodickom 

združení prvého stupňa a odporúčané zariadením výchovného poradenstva a prevencie 

CPPPaP, Mierová č.4 v Humennom. 

 

ZÁPIS BUDEME USKUTOČŇOVAŤ TÝMITO SPÔSOBMI: 

1. ZÁPIS PROSTREDNÍCTVOM FORMULÁRA 

Škola má zverejnený svoj formulár na poskytovanie údajov potrebných na zápis dieťaťa 

do prvého ročníka na našej webovej stránke: https://zskoskovce.edupage.org/  

Zákonní zástupcovia môžu použiť formulár školy a odoslať ho základnej škole mailom 

v termíne do 20.4.2022:   

 zskoskovce@in.slovanet.sk 

 tatianaslivkova@centrum.sk 

 

 alebo poštou v termíne do 20.4.2022 na adresu:  

Základná škola s materskou školou 

Koškovce 134 

067 12  Koškovce   

 

 Osobná prítomnosť detí pri zápise sa riadi aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

https://zskoskovce.edupage.org/
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2. ZÁPIS PAPIEROVOU FORMOU 

Ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, môže 

si vyzdvihnúť formulár osobne v stredu 20. apríla 2022 od 13,00h do 17,00h v budove 

základnej školy. 

Všetky kontakty so školou sa uskutočnia, čo najbezpečnejším spôsobom s dôrazom 

na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení - ROR, (rúško, odstup, 

dezinfekcia rúk, vhodné je mať vlastné pero). 

 

K zápisu je potrebné priniesť:  

 kópiu rodného listu dieťaťa, kópiu kartičky poistenca dieťaťa, kópiu občianskych 

preukazov zákonných zástupcov. 

Ak nemáte možnosť prekopírovať uvedené dokumenty doma, prekopírujeme ich priamo na 

mieste. 

 

3. ZÁPIS ELEKTRONICKOU FORMOU 

Škola preferuje daný spôsob zápisu.  

Zákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť osobné údaje potrebné pre zápis 

prostredníctvom elektronického podania – elektronickou prihláškou zverejnenou 

na stránke školy: https://zskoskovce.edupage.org/, ktorú po vyplnení odošle do elektronickej 

schránky základnej školy. 

Prosíme preto všetkých rodičov budúcich prvákov, aby využili online zápis prostredníctvom 

elektronickej prihlášky. Elektronický zápis bude ukončený 20.4.2022.  

Osobná prítomnosť oboch zákonných zástupcov bude potrebná po dohode s riaditeľkou 

školy tých zákonných zástupcov, ktorí nevyplnili Písomné vyhlásenie (Príloha č.3).  

 

ZÁPIS DIEŤAŤA SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží 

vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

 

POKRAČOVANIE V PLNENÍ POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA 

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po 

dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy 

rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej 

škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, 

písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča. 

 

VÝNIMOČNÉ PRIJATIE DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ 

DOCHÁDZKY. 

 Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku 

a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po súhlasnom vyjadrení 

príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasnom vyjadrení všeobecného 

https://zskoskovce.edupage.org/
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lekára pre deti a dorast. Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole 

zákonný zástupca preukazuje „potvrdením“ príslušnej materskej školy (Príloha č. 1).  

Zápis sa aj v týchto prípadoch uskutočňuje vyššie uvedenými spôsobmi: prostredníctvom 

formulára, papierovou alebo elektronickou formou. 

 

 

OVERENIE ÚDAJOV POSKYTNUTÝCH ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCAMI 

Základná škola podľa školského zákona vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. Na 

žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Na prihláške postačuje 

podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku 

podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľke školy 

písomné vyhlásenie (príloha č. 3). 

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:  

 jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a 

povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený 

výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak 

spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania 

uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon 

neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia 

súdu), 

  jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob 

preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský 

zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od 

všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať) alebo  

 vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko 

prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej 

skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, 

túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením podľa prílohy č. 2).  

 

ROZHODNUTIE O PRIJATÍ 

Ak riaditeľka školy bude mať k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí 

dieťaťa do 15. júna 2022. V prípade, ak riaditeľka školy nebude mať k dispozícii všetky 

požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa po ich dodaní. Rozhodnutie o prijatí sa 

doručí obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, 

rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní 

zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia 

riaditeľovi základnej školy (príloha č. 3).  

Ak je v prihláške uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, nepovažuje sa 

to za nedostatok podania. Ak je v prihláške uvedená doručovacia adresa len jedného 

zákonného zástupcu, riaditeľka základnej školy nie je povinná druhú doručovaciu adresu 

zisťovať a rozhodnutie sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja 
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zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému 

zákonnému zástupcovi osobitne. 

Následne zašle riaditeľka školy zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky 

obci, v ktorej majú trvalý pobyt. 

V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte telefonicky  - 0905 541 712 

 

 

Koškovce  14. 03. 2022 

                                                                                           

                                                                                             Mgr. Tatiana Slivková  

                                                                                         riaditeľka školy 


