
Oznam o zápise do 1. ročníka 

Riaditeľka  Základnej školy, Staškov 502 oznamuje zákonným  

zástupcom, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ v Staškove  

po dohode so zriaďovateľom bude prebiehať bez osobnej účasti  

dieťaťa dvomi spôsobmi – online (prostredníctvom elektronickej  

prihlášky na web sídle školy  www.zsstaskov.edupage.org  

od 15.4.2020 do 30.4.2020) alebo  

osobnou účasťou zákonného zástupcu dieťaťa dňa 17.4.2020   

            (t.j. piatok) v čase od 8,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00 h v ZŠ Staškov. 

 

 

Informácie k zápisu do 1. ročníka ZŠ 

 

 

A) Zápis bude prebiehať bez osobnej účasti dieťaťa dvomi spôsobmi (rodič si zvolí jednu 

z možností): 

1. Ak zákonný zástupca dieťaťa má možnosť vyplniť elektronickú prihlášku v počítači, 

prihláška je zverejnená na web sídle školy www.zsstaskov.edupage.org, tak postupuje 

nasledovne: 

Prostredníctvom elektronickej prihlášky zákonný zástupca  vyplní  elektronickú prihlášku 

zverejnenú na web sídle školy a odošle ju. Následne ju vytlačí, podpíšu ju obaja rodičia 

a zašlú poštou na adresu školy, prípadne ju doručia 17.4.2020 osobne. Overenie údajov 

poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia 

mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 

2.  Ak zákonný zástupca dieťaťa nemá možnosť vypísať a odoslať elektronickú prihlášku, tak 

dňa 17.4.2020 si prevezme, vypíše a odovzdá prihlášku s dodržiavaním hygienických 

predpisov (rúško, rukavice) v čase od 8,00 do 12,00  a od 13,00 do 17,00 h v budove 

základnej školy. Zákonný zástupca prinesie so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. 

B) Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2020 šiesty  rok veku. Ide 

teda o deti narodené od 1.9.2013  do 31.8.2014.  Zápisu sa zúčastnia  aj tí zákonní 

zástupcovia, ktorí chcú svojmu dieťaťu dochádzku  do školy odložiť. Následne budú 

informovaní o ďalšom postupe, ako má rodič postupovať, ak požiada o odklad povinnej 

školskej dochádzky. 

V prípade, že zákonný zástupca aj s dieťaťom žije v zahraničí alebo plánuje odísť do 

zahraničia, musí dieťa riadne prihlásiť do kmeňovej školy v SR (teda v mieste trvalého pobytu, 

alebo tam, kam patrí podľa školského obvodu). Pri zápise  zákonný zástupca oznámi, že dieťa 

bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie študovať 

v zahraničí. 

Ak má dieťa dvojité občianstvo a trvale žije na území iného štátu, zákonný zástupca nemusí 

riešiť nič v prípade, že dieťa plánuje zaškoliť v krajine, kde má druhé občianstvo. 

 

                                                                        ....................................................................

                                                          Mgr. Mária Perďochová, riad. školy 
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