
Zápis detí do prvého ročníka základnej školy  

pre školský rok 2018/2019 

 
Zápis dieťaťa do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční 

v zmysle § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle VZN mesta Revúca č. 93/2009   

o povinnej školskej dochádzke v základných  školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Revúca. Termín zápisu sa uskutoční 10. apríla 2018 (utorok) a 11. apríla 2018 (streda) 

v čase od 13,00 do 16,00 hodiny. Zápis je jednotný pre všetky základné školy v Revúcej.  

Oznam o zápise zverejnení každá základná škole. 

 

Podmienky zápisu: 

 - Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. zákona o výchove     

a vzdelávaní  (školský zákon)  a § 10 vyhlášky  MŠ SR  č. 320/2008  Z. z. o základnej škole    

v znení vyhlášky č. 224/2011 Z.z. .  

- Na zápis dieťaťa do prvého ročníka je potrebné priniesť občiansky preukaz jedného z 

rodičov a rodný list dieťaťa. Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje meno, priezvisko,   

dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé    

bydlisko dieťaťa, ako aj meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov    

či iných zákonných zástupcov. 

- Každé dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku do 31.8.2018, musí byť zapísané a na základe    

zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej  správe v školstve a školskej samospráve vydá riaditeľ    

školy podľa zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov    

rozhodnutie o prijatí – neprijatí žiaka alebo o odklade začiatku povinnej školskej   dochádzky.  

            Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej 

dochádzky!  

 Podľa zákona žiak plní povinnú školskú dochádzku v škole, v obvode ktorej má trvalý 

pobyt (zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a VZN mesta Revúca               

č. 41/2004 o určení školských obvodov pre jednotlivé školy, ktorých zriaďovateľom je mesto 

Revúca. Rodič si však môže na základe vlastného rozhodnutia zapísať dieťa na ktorúkoľvek 

školu v meste Revúca. 

 Ak dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže riaditeľ základnej školy 

rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Týka 

sa to prípadov, ak dieťa pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a rodič o to požiada 

alebo ak tento odklad navrhne materská škola, ktorú dieťa navštevuje, alebo na základe 

predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy 

s informovaným súhlasom rodiča. Aj v prvom prípade musí byť súčasťou žiadosti rodiča 

odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie. Ak riaditeľ rozhodne o odklade, rodič si môže vybrať, 

či jeho dieťa bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník základnej školy.  

 

Želáme deťom a ich rodičom príjemné absolvovanie zápisu do 1. ročníka základnej školy. 

 
Ing. Igor Kvetko, PhD. 

             OŠTKaŠ pri MsÚ v Revúcej 

 


