
Informácie k prihláseniu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

Základná škola, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene organizuje zápis detí na plnenie 

povinnej školskej dochádzky s dátumom narodenia od 01.09.2015 do 31.08.2016.  

Osobná prítomnosť detí na zápise sa riadi aktuálne účinnými vyhláškami Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.  

V zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon) je zákonný zástupca povinný 

prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.  

V súlade s ustanovením § 20 ods. 3 Mesto Zvolen určilo VZN č. 174 miesto a čas zápisu detí na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen 

pre školský rok 2022/2023. 

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v termínoch: 

22.04.2022 (piatok)  

23.04.2022 (sobota)  

 

Zákonní zástupcovia si prinesú so sebou rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a inú 

dokumentáciu (pre overenie správnosti údajov) a taktiež vyplnené tlačivo: 

✓ Prihláška na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2022/2023 

 

Spôsob zápisu dieťaťa (vyberte si jednu z možností): 

1. Zákonní zástupcovia si z webového sídla školy www.3zs-zvolen.sk stiahnu Prihlášku na 

vzdelávanie na základnej škole na školský rok 2022/2023. Vyplnia ju a prostredníctvom 

elektronického podania (FO musí mať aktivovanú elektronickú schránku) ju doručia do 

elektronickej schránky základnej školy.  

2. Zákonní zástupcovia si z webového sídla školy www.3zs-zvolen.sk stiahnu tlačivo Prihláška 

na vzdelávanie na základnej škole na školský rok 2022/2023, vytlačia, vyplnia a osobne 

doručia do príslušnej základnej školy v stanovených termínoch zápisu. 

3. V prípade, že zákonným zástupcom nevyhovuje ani jedna z možností, škola zabezpečí 

tlačivá v papierovej forme. Zákonný zástupca vyplní tlačivo osobne v základnej škole 

počas účasti na zápise v stanovených termínoch. 

O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie na školský rok 2022/2023 rozhodne riaditeľka školy 

do 15. júna 2022 podľa kritérií prijatia zverejnených na webovom sídle školy.  

Ďalej upozorňujeme, že v súlade so Zákonom č. 209/2019 Z.z. s účinnosťou od 01.01.2021 sa 

inštitút odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky ruší. O odklade začiatku plnenia PŠD 

ďalej nerozhoduje riaditeľka ZŠ. Na základe žiadosti zákonného zástupcu o pokračovaní plnenia 

povinného predprimárneho vzdelávania, písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného 

súhlasu zákonného zástupcu, rozhodne riaditeľ MŠ o pokračovaní predprimárneho vzdelávania 

v materskej škole.  

Žiadame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do 

ktorej zapísal svoje dieťa a následne predložil kópiu vydaného rozhodnutia o pokračovaní 

v predprimárnom vzdelávaní. 

http://www.3zs-zvolen.sk/
http://www.3zs-zvolen.sk/


Podpisy zákonných zástupcov 

Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy 

a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, sa aj na žiadosti (Prihláška na základné 

vzdelávanie v základnej škole) vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. 

Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje, ak: 

1. jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností 

vo veciach výchovy a vzdelávania, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských 

práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov 

na právne úkony bola obmedzená, túto skutočnosť je možné preukázať neoverenou kópiou 

rozhodnutia súdu, 

2. jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa. Túto skutočnosť je 

možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie 

je schopný podpísať sa, 

3. vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou  

prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad 

písomným vyhlásením (príloha č. 2). 

 

Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že 

prihlášku podpisuje iba jeden, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľke školy písomné vyhlásenie 

(príloha č. 3). 


