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         Základná škola Juraja Fándlyho, Fándlyho  763/7A, 926 01  Sereď 

 

Zápis do prvého ročníka - otázky a odpovede 

 

Aké sú termíny zápisu do prvého ročníka ? 

V tomto roku sa zápis do prvého ročníka ZŠ Juraja 

Fándlyho uskutoční v dňoch 26. a 27. apríla 2019 ( v 

piatok od 14:00 do 18.:00 hod., v sobotu od 08:00 do 

12:00 hod.) 

 

Aké údaje a doklady vyžaduje škola pri zápise dieťaťa ? 

 kópiu rodného listu dieťaťa 

 preukazy totožnosti zákonných zástupcov 

Pri zápise škola vyžaduje: 

 meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne 

občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, 

 meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefónne číslo, e-mail, adresu zamestnávateľa 

obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa (rodičov) 

 v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí 

 

Kedy zapísať dieťa do prvého ročníka ? 

Každé dieťa, ktoré dovŕši do 1. septembra aktuálneho kalendárneho roka šiesty rok sa musí 

zúčastniť zápisu a to aj v prípade, že rodič bude žiadať pre dieťa odklad školskej dochádzky. 

Rodič, resp. zákonný zástupca žiaka je zo zákona povinný priviesť dieťa na zápis a zapísať 

školopovinné dieťa riadne do ZŠ. Nesplnenie si tejto povinnosti sa považuje za priestupok za 

ktorý je možno uložiť pokutu do výšky 331,94 €. 

 

Je potrebné zapísať aj dieťa, ktoré sa dlhodobo zdržuje v zahraničí ? 

Dieťa môže navštevovať školu aj v zahraničí, musí však byť riadne zapísané do kmeňovej 

školy na Slovensku. Pri zápise rodič túto skutočnosť oznámi. Zákonný zástupca následne musí 

písomne požiadať riaditeľa školy o povolenie navštevovať školu v zahraničí. (žiadosť o 

povolenie osobitného spôsobu štúdia v zahraničí je na webovom sídle školy: 
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https://zsjfandlyhosered.edupage.org/text3/). Následne riaditeľ školy vydá rozhodnutie o 

povolení štúdia v zahraničí. 

 

Je možné zapísať dieťa do školy bez toho, aby sa zúčastnilo na zápise ? 

Ak je dieťa v čase zápisu choré, alebo sa z iných dôvodov nemôže zúčastniť na zápise, rodič 

alebo iný zákonný zástupca sa dostaví na zápis s potrebnými dokladmi, dieťa bude 

podmienečne zapísané a dohodne sa termín kedy sa rodič dostaví do školy spolu s dieťaťom. 

Ak sa rodič nebudeme môcť dostaviť na zápis tak o tom telefonicky upovedomí vedenie 

školy. 

 

 

Čo je spádová škola ? 

Spádová škola je základná škola so sídlom v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt. 

Školské obvody sú zriadené z dôvodu, aby každé dieťa malo zaručené miesto v škole na 

povinnú školskú dochádzku. Rozhodnutie o tom, ktoré ulice patria do daného školského 

obvodu je v kompetencii zriaďovateľa školy (Mesto Sereď), ktoré vydalo VZN č. 6/2018 zo 

dňa 14.6.2018.  

 

Je povinnosťou riaditeľa školy prijať všetkých žiakov, ktorí sa zúčastnia zápisu do školy ? 

Riaditeľ spádovej školy má povinnosť prednostne prijať žiakov s miestom trvalého bydliska v 

príslušnom školskom obvode. Žiakov z iných školských obvodov môže prijať do naplnenia 

kapacitných možností školy. 

 

Môže rodič zapísať dieťa do školy, ktorá nepatrí do jeho školského obvodu ? 

Rodič má právo pre svojho budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu, to znamená 

aj takú, ktorá nie je v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt (§ 20, ods. 5 zákona 

č. 245/2008 Z.z. - školský zákon). 

Ak sa rodič rozhodne pre základnú školu mimo svojho školského obvodu, nemusí túto 

skutočnosť oznamovať základnej škole, ktorá sa nachádza v jeho školskom obvode. Uvedené 

informácie si vymieňajú medzi sebou riaditelia príslušných škôl a zriaďovateľ. 

 

Existuje možnosť "online zápisu" dieťaťa do školy prostredníctvom internetu ? 

Súčasná platná legislatíva nepozná termín (online zápis", prípadne "zápis cez internet" do 1. 

ročníka ZŠ a to ani v prípade, že zákonný zástupca je vlastníkom elektronického podpisu. 

Existuje však možnosť v predstihu vyplniť formou elektronickej prihlášky všetky údaje, ktoré 

škola vyžaduje pri zápise do 1. ročníka: https://zsjfandlyhosered.edupage.org/register/. 

Výhodou tohto spôsobu je, že rodič vypíše všetky údaje v pohodlí a bez časového stresu 

doma a v deň zápisu stačí len podpísať predvyplnenú prihlášku osobne, čím nadobudne 

prihláška právoplatnosť. Ďalšou výhodou najmä pre deti z iných školských obvodov je, že pri 

prijímaní sa zohľadňuje aj poradie prihlášok. 

 

https://zsjfandlyhosered.edupage.org/text3/
https://zsjfandlyhosered.edupage.org/register/
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Môže rodič zmeniť základnú školu po zápise do prvého ročníka ? 

Rodič alebo zákonný zástupca žiaka má právo zmeniť základnú školu do ktorej pôvodne svoje 

dieťa zapísal. Mal by si však zistiť, či základná škola do ktorej chce svoje dieťa prehlásiť jeho 

dieťa aj prijme. Riaditeľ novej školy musí s prijatím žiaka súhlasiť. Odmietnuť ho môže vtedy, 

ak by boli všetky triedy príslušného ročníka maximálne naplnené (t.j. 22 žiakov v triede 1. 

ročníka). Má však povinnosť prijať žiaka, ak žiak má trvalý pobyt v jej školskom obvode. V 

prípade, že je voľné miesto, zapíše rodič alebo zákonný zástupca dieťa do 

tejto základnej školy. Rodič by mal ohlásiť túto zmenu riaditeľovi školy, 

ktorú pôvodne malo dieťa po zápise navštevovať. 

 

 

Je zapísaním do školy dieťa automaticky prijaté ? 

Zápis je administratívny úkon pri ktorom sa posudzuje aj to, či je dieťa 

spôsobilé nástupu na základnú školu. Zapísaním dieťaťa však dieťa nie je 

ešte prijaté na ZŠ. Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí vystaví škola a musí 

byť rodičom doručené najneskôr do 15. júna. 

 

Kto je prítomný pri zápise ? 

Je potrebné, aby dieťa prišlo na zápis v sprievode oboch zákonných zástupcov. Pokiaľ to z 

objektívnych príčin nie je možné, je potrebné vypísať vyhlásenie rodičov o splnomocnení, 

ktoré je k dispozícii na stiahnutie na webovom sídle školy: 

https://zsjfandlyhosered.edupage.org/text3/. Okrem dieťaťa a 

rodičov sú pri zápise prítomné budúce pani učiteľky, prísediace pani 

učiteľky, školská psychologička, školská špeciálna pedagogička, 

sociálna pedagogička, vychovávateľky ŠKD 

 

 

Ako prebieha zápis ? 

Na zápise sa deti netestujú, všetko prebieha formou rozhovoru a 

hier tak, aby sa pani učiteľky s budúcimi prváčikmi čo najlepšie 

zoznámili. K dispozícii sú rôzne hry, doplňovačky, hádanky, farbičky, 

kocky, kartičky. Všetko prebieha v príjemnom prostredí a s 

priateľským prístupom. 

 

Čo sa očakáva od budúceho prváka ? 

Základné požiadavky: 

 čistá a zrozumiteľná reč, schopnosť komunikovať, vyjadrovať sa plynulo, 

 dostatočne vyvinutá hrubá motorika - dieťa dokáže stáť na jednej nohe, poskakovať, 

podliezať apod., 

https://zsjfandlyhosered.edupage.org/text3/
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 dostatočne vyvinutá jemná motorika - dokáže sa samostatne obliecť a obuť, 

pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky, vymaľovať tvar bez prechodu za vyznačenú 

čiaru a pod. 

 dieťa má poznať základné farby i základné geometrické tvary - kruh, štvorec, 

trojuholník, obdĺžnik, 

 od dieťaťa sa očakáva pozornosť, schopnosť komunikovať a sústrediť sa na určitú 

činnosť. 

 

Dieťa by malo tiež vedieť: 

 nakresliť postavu so všetkými znakmi, 

 vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predlohy, 

 porozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť obsahu, 

 vedieť naspamäť detskú básničku alebo pesničku, 

 orientovať sa v priestore (vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo). 

 

Je možné zapísať i dieťa mladšie ako šesť rokov ? 

Vo výnimočných prípadoch je možné zapísať aj dieťa, ktoré dosiahne vek šesť rokov v čase od 

začiatku školského roka do konca kalendárneho roka. Do školy môže byť takéto dieťa 

zapísané, pokiaľ je dostatočne fyzicky i psychicky zrelé na začiatok povinnej školskej 

dochádzky. Túto zrelosť musí rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa preukázať súhlasnými 

vyjadreniami príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného 

lekára pre deti a dorast, ktoré priloží k prihláške. 

Pri nadaných deťoch je možný aj skorší začiatok školskej dochádzky. Aj v týchto prípadoch je 

potrebné preskúmať pripravenosť dieťaťa. 

 

Čo robiť v prípade, že dieťa ešte nie je dostatočne zrelé na školskú dochádzku ? 

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže rodič požiadať 

alebo riaditeľ školy odporučiť odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden 

školský rok. 

Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je: 

 odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast, 

 odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

 

Na základe týchto odporučení riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej 

školskej dochádzky dieťaťa s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa. 

 

Aké sú najčastejšie dôvody na odklad školskej dochádzky ? 

V posledných rokoch sa objavuje pomerne dosť detí u ktorých rodičia či odborníci zvažujú 

odklad školskej dochádzky. Zvyčajne sa za dôvody na odklad považujú tieto faktory: 

 dieťa sa narodilo v júni až auguste pred šiestimi rokmi (treba individuálne posúdiť!), 

 dieťa má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety, 
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 dieťa sa nevie sústrediť a nezapamätá si vetu, 

 dieťa sa nedokáže orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu, nevie sa 

naučiť údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek), 

 nevie sa samostatne obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať, 

 nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky, 

 je neposedné, netrpezlivé, 

 má oneskorenie v kognitívnych funkciách čo grafomotorike. 

 

Kto posúdi potrebu odkladu ? 

Na posúdenie nutnosti odkladu slúži vyšetrenie v Centre pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie. Dieťa absolvuje psychologické testy a rozhovor so psychológom, na 

základe čoho môže psychológ odporučiť odklad alebo navrhne stimulačný program a ešte 

jedno vyšetrenie tesne pred nástupom do školy. Niekedy totiž v čase zápisu dieťa má drobný 

problém napr. v grafomotorike a celkom postačí pokiaľ sa s dieťaťom bude cielene pracovať 

na posilnení tejto zložky, resp. na odstránení problému. Samotný zápis na škole nenahrádza 

odbornú diagnostiku. 


