
Základná škola, Školská č.299/11, Skýcov  

Školská č.299/11, 951 85 Skýcov  

 

 

Zápis do I. ročníka  pre školský rok 2021/2022 

 

Riaditeľstvo Základnej školy, Školská č.299/11, Skýcov oznamuje, že zápis žiakov                              

do I. ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční 

dňa 

 

20. apríla (utorok) 

(od 09:00 – 12:00 hod.) 

 

podľa individuálne dohodnutých časov so zákonnými zástupcami žiakov s dôrazom                                

na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Zápis sa uskutoční bez osobnej 

prítomnosti detí, z dôvodu epidemiologickej situácie.  

V prípade, že by v dôsledku zle vyvíjajúcej sa epidemiologickej situácie, muselo dôjsť 

k zatvoreniu školy, budeme Vás informovať v dostatočnom predstihu na webovej stránke školy, 

facebooku a prostredníctvom obecného rozhlasu.  

O prijatí dieťaťa do Základnej školy rozhodne riaditeľ do 15. júna 2021. Pri rozhodovaní 

o prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky riaditeľ školy zriadenej obcou v sídle kraja 

postupuje podľa Správneho poriadku.  

 

Všetky potrebné tlačivá sa nachádzajú v prílohách pod dokumentom.  

 Prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky  

 Dotazník k prihláške na plnenie povinnej školskej dochádzky  

 Spracovávanie osobných údajov  

 Čestné prehlásenie zákonného zástupcu  

 

 

Ďakujeme za pochopenie  

 

PaedDr. Slezáková Magdaléna  

             riaditeľka školy  



 

Základná škola, Školská č.299/11, Skýcov  

Školská č.299/11, 951 85 Skýcov  

 

Podmienky zápisu detí do I. ročníka pre plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 

2021/2022 

 

 každý zákonný zástupca sa dohodne na presne vymedzenom čase zápisu dieťaťa 

telefonicky 0905 867 930 alebo mailom na mailovej adrese skolaskycov@gmail.com, 

 zákonný zástupca prinesie na zápis vyplnenú prihlášku na plnenie povinnej školskej 

dochádzky dieťaťa pre školský rok 2021/2022, rodný list dieťaťa a občiansky preukaz 

v dôsledku kontroly vyplnených údajov na prihláške, 

 pokiaľ sa zápisu zúčastní len jeden zákonný zástupca, je potrebné okrem žiadosti 

priniesť aj podpísané čestné prehlásenie druhého zákonného zástupcu, ktorý sa zápisu 

nezúčastní.  

 pokiaľ sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný 

zástupca spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa,  

 pokiaľ sa jedná o výnimočné dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, po vyjadrení 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva, prevencie a všeobecného lekára pre 

deti a dorast je možné jeho prijatie.  

 

Základná škola, Školská č.299/11, Skýcov vyžaduje pri zápise:  

1. osobné údaje o dieťati v rozsahu:  

 meno a priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na rodnom 

liste),  

 dátum a miesto narodenia,  

 adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, 

ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,  

 rodné číslo,  

 štátna príslušnosť,  

 národnosť 

 

2. osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu  

 meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,  

 adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese 

trvalého pobytu  

 kontakt na účely komunikácie 

 


