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„Užitočný sprievodca ( nielen ) pre rodičov budúcich prvákov“ 

 

KEDY, KAM, AKO            
zapísať dieťa  do základnej školy 

 

Každoročne sa v tomto období vo vyše tisícke košických rodín rodičia začínajú zaoberať 

myšlienkou týkajúcou sa prípravy na zápis svojho dieťaťa do 1. ročníka základnej školy. V rodinách, 

v ktorých majú budúcich prváčikov, si rodičia pred vstupom dieťaťa do základnej školy často kladú 

otázky, na ktoré sa v článku pokúsime odpovedať. 

 

Kedy sa pre dieťa začína povinná školská dochádzka? 

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši 

šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. 

 

Kedy sa uskutočňuje zápis do 1. ročníka základnej školy? 

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

v základnej škole. Presný termín zápisu určuje zriaďovateľ školy. V základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice určuje termín zápisu do 1. ročníka Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 108: O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základných školách. 

 

Aké osobné údaje môže základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

vyžadovať? 

Pri zápise dieťaťa do 1. ročníka sa zisťujú osobné údaje: meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, 

rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, meno 

a priezvisko zákonných zástupcov, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov. 

 

Kde plní žiak povinnú školskú dochádzku? 

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý 

pobyt. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v základnej škole mimo školského obvodu, 

v ktorom má trvalé bydlisko a to so súhlasom riaditeľa základnej školy , do ktorej sa hlási. Na zápis je 

potrebné prísť aj v prípade, keď bude rodič žiadať o odklad povinnej školskej dochádzky alebo ak 

školská dochádzka už bola odložená v predchádzajúcom roku. 

 

V akých základných školách možno plniť PŠD? 

Plniť povinnú školskú dochádzku možno na území mesta Košice v: 

a) štátnych ZŠ – zriaďovateľom je mesto a 

b) neštátnych ZŠ ( cirkevných a súkromných) 

 

Kedy možno povinnú školskú dochádzku odložiť? 

V zmysle § 28a ods. 3 školského zákona: Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú 

spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho 

vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným 

súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. 

 

 

 

 

 



2 
 

Existuje možnosť predčasného nástupu do školy? 

Áno. Riaditeľ školy rozhodne o žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa o výnimočnom prijatí dieťaťa, 

ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku na plnenie povinnej školskej dochádzky. Žiadosť musí obsahovať 

súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie 

všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 

Ako postupovať, ak dieťa vo veku zápisu do 1. ročníka, resp. vo veku PŠD odchádza s rodičmi na 

dlhší čas do zahraničia? 

Dieťa musí byť riadne prihlásené do základnej školy v meste trvalého bydliska. Pri zápise zákonný 

zástupca oznámi, že dieťa si bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí a zároveň písomne 

požiada riaditeľa školy o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí. 

 

Máte doma dieťa, ktoré potrebuje diétne stravovanie? 

Diétne stravovanie je pripravené poskytnúť každá základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Košice.: 

Mesto Košice zabezpečuje možnosť podávania diéty: 

o šetriacej 

o diabetickej 

o bezlepkovej (celiakia)       

 

Moje dieťa potrebuje pomoc: 

Dieťa trápia ťažkosti, za ktoré dieťa nemôže, samo si ich nezavinilo. Mnohé deti s takýmito 

problémami nie sú ani diagnostikované, pretože v škole sú považované len za „hlúpe či lenivé alebo 

nevychované či ťažko zvládnuteľné“. 

Na základe psychologického vyšetrenia sa dieťa s poruchami učenia a správania môže vzdelávať 

v bežnej triede základnej školy ako začlenený žiak, prípadne v špeciálnej triede v bežnej základnej 

škole. V základných školách, v ktorých majú začlenených žiakov spravidla pracuje aj školský 

psychológ, resp. špeciálny pedagóg.  

 

Záver 

Informácie o školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice môžete nájsť na web stránkach: 

www.kosice.sk , v časti občan.... Školstvo... Servis pre rodičov 

 

Iné informácie o školstve : www.minedu.sk  

http://www.kosice.sk/
http://www.minedu.sk/

