
Základná škola s materskou školou, Koškovce 134 

Oznámenie o mieste a čase prihlásenia detí na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole do 1. ročníka 

Riaditeľ 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 2020/2021. 

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 riaditeľ školy 

zabezpečil 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 DETÍ DO 1. ROČNÍKA 

NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 

Dátum: 15. apríl 2020 (streda) 

Čas: 13:00 hod. – 17:00 hod. 

Miesto: ZŠ s MŠ Koškovce 

Odporúčame, aby sa zápisu dieťa zúčastnilo v sprievode obidvoch rodičov/zákonných 

zástupcov. V prípade, že bude prítomný len jeden rodič, vyhradzujeme si právo počas 

prijímacieho procesu pred prijatím dieťaťa vyžiadať si stanovisko druhého rodiča (zákonného 

zástupcu) k prijatiu dieťaťa do našej školy. 
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Na zápis je potrebné priniesť: 

a. občianske preukazy rodičov /zákonných zástupcov1, 

b. rodný list dieťaťa, 

c. prípadne iné dokumenty preukazujúce právo zákonného zástupcu. 

V mimoriadnych prípadoch je možné na základe dohody medzi riaditeľom školy a zákonným 

zástupcom dieťaťa uskutočniť zápis aj mimo oficiálne stanoveného času zápisu, musí však byť 

dodržané, aby sa zápis uskutočnil v termíne od 1. apríla do 30. apríla 2020. 

Zákonný zástupca môže škole poskytnúť tieto osobné údaje pred zápisom dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronického podania doručeného 

do elektronickej schránky školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je 

autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

V tomto školskom roku Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa  do prvého ročníka 

prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorú môžete vyplniť vopred. V prípade 

elektronického vyplnenia ju nie je nutné vytlačiť. Elektronická prihláška je zverejnená 

na stránke školy: https://zskoskovce.edupage.org/register/ do 30. apríla 2020. 

V prípade, že túto možnosť nevyužijete, tlačivo potrebné k zápisu dieťaťa bude pre Vás 

v papierovej forme pripravené v čase zápisu. 

V prípade ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ 

školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský 

rok, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je 

odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie. 

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky 

výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť 

súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné 

vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

Bližšie informácie podá záujemcom riaditeľ školy alebo zástupkyne školy na telefónnom čísle: 

057/ 7797116. 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

V Koškovciach, dňa 21.02.2020 

   

 RNDr. František Bočkay 
 riaditeľ školy 

                                                 
1 Rodičovské práva a povinnosti podľa § 28 ods. 1 Zákona o rodine, teda aj právo a povinnosť zastupovať svoje 

maloleté dieťa, zostávajú obidvom rodičom zachované aj po rozhodnutí súdu o úprave výkonu rodičovských práv 

a povinností. Rodičovské práva a povinnosti vykonáva jeden z rodičov, ak druhý z rodičov nežije, je neznámy alebo 

ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Platí to aj v prípade, ak jeden z rodičov bol pozbavený 

rodičovských práv a povinností, ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo 

pozastavený. 

https://zskoskovce.edupage.org/register/

