
   Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen 

 

KRITÉRIÁ PRIJATIA ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA ZŠ v školskom roku 2022/2023 

Riaditeľka ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene, v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene zákonov v znení neskorších predpisov, a v súlade so 

Vzdelávacím programom pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním pre primárne 

vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie 2016-14674/20295:21-10F0 a Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Zvolen č. 210/2022 o určení školských obvodov základným školám na území 

mesta Zvolen, schválila nasledujúce kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka ZŠ v školskom roku 

2022/2023. 

 

 

Prioritne do 1. ročníka ZŠ bude prijaté/uprednostnené podľa nasledovných kritérií: 

1. a) dieťa, ktoré má v spádovom školskom obvode adresu trvalého pobytu (bežná trieda), 

b) dieťa, ktoré splnilo požiadavky v rámci výberového procesu do špeciálnej triedy pre 

deti so všeobecným intelektovým nadaním (ďalej s „VIN“ - program APROGEN), 

c) dieťa umiestnené v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia 

súdu, ktorého sídlo sa nachádza v spádovom školskom obvode, 

2. dieťa s adresou prechodného bydliska v školskom obvode našej školy, 

3. dieťa, ktorého súrodenec bol prijatý na plnenie PŠD v ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene 

a vzdeláva sa vo vyššom ročníku uvedenej školy, 

4. dieťa, ktorého zákonní zástupcovia (aspoň jeden) majú zamestnanie vo Zvolene, 

5. dieťa, ktoré nebolo prijaté do špeciálnej triedy žiakov s VIN (APROGEN) a nepatrí do 

školského obvodu ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene podľa kapacitných možností, 

6. dieťa, na základné vzdelanie s trvalým bydliskom Mesto Zvolen bez uvedenia konkrétnej 

adresy, ak určí zriaďovateľ,  

7. dieťa cudzinca s povoleným pobytom SR (prechodný pobyt alebo trvalý pobyt), 

8. dieťa, ktoré patrí do iného školského obvodu, príp. je z inej obce/mesta a netýkajú sa ho 

predchádzajúce ustanovenia. 

 

Zapísané dieťa do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2022/2023, ktoré nepatrí do školského obvodu našej 

školy, nemusí byť z kapacitných dôvodov automaticky prijaté. O prijatí dieťaťa na základné 

vzdelávanie rozhodne riaditeľka školy do 15. júna 2022. 

 

 

Zvolen 14.04.2022      Mgr. Ľuboslava Bieliková 

         riaditeľka školy 


