
On-line zápis sprístupnený kedykoľvek                              

od 27.04. 2020 do 30.04. 2020  

 

Zápis za fyzickej účasti jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa sa bude 

konať 27.04.2020 od 12:00 do 18:00 hod. a  28.04.  až  30.04.2020                         

od  13:00  do  15:00 hod. podľa prísnych epidemiologických opatrení.  

                               

 Na  zápis  si  doneste  občiansky  preukaz  a  rodný list  dieťaťa. 

 

Odklad nástupu do 1. ročníka – v prípade, že pri zápise žiadate o odklad nástupu      

do prvého ročníka, je potrebné to urobiť  písomnou formou. V sekcii zápis                               

na www.zskudhe.sk  máte k dispozícií žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky, 

ktorú vyplňte a podpíšte. Môžete ju poslať elektronicky ako oskenovanú prílohu, alebo 

vytlačenú a vypísanú poslať poštou, prípadne  priniesť osobne do školy v termínoch od 

27. 04. do 30.04.2020 v hore uvedenom čase. Súčasťou žiadosti je aj príloha - odporúčanie         

od všeobecného lekára  a vyjadrenie poradenského zariadenia, ktoré však nemusíte 

dokladať pri zápise. Doručíte ich do 4 týždňov  od otvorenia škôl. 

 

Ak dieťa ešte nemá 6 rokov a chcete ho zapísať do základnej školy skôr, postupujete 

rovnako  ako pri odklade nástupu do školy, s tým rozdielom, že v sekcií zápis na 

www.zskudhe.sk si nájdete žiadosť o predčasné zaškolenie. 

 

V sekcií zápis máte aj žiadosť o zaradenie do športovej triedy                                       

so zameraním na stolný tenis a do triedy s rozšíreným vyučovaním cudzieho  

jazyka. Tieto žiadosti vypíšte, podpíšte, pošlite elektronicky, poštou alebo osobne 

doneste do školy v dni zápisu, ak máte záujem o zaradenie  Vášho dieťaťa do takejto 

triedy. Oboznamujeme Vás, že Vaše dieťaťa môže byť zaradené do športovej triedy  iba  

na základe testovania fyzickej zdatnosti a do triedy s rozšíreným vyučovaním cudzieho 

jazyka na základe špeciálno-pedagogickej a psychologickej diagnostiky, ktoré sa 

uskutočnia do dvoch týždňov od otvorenia škôl v priestoroch našej školy. 

 

Rozhodnutie o prijatí – riaditeľ rozhodne o prijatí žiaka na našu základnú                           

do 30. júna 2020 ak má od Vás všetky požadované dokumenty, alebo do štyroch  týždňov                   

od otvorenia škôl.  

 

Overenie údajov od zákonných zástupcov, ktorí zapísali svoje dieťa pomocou on-line 

zápisu  sa uskutoční do dvoch týždňov od otvorenia škôl. 

 

 

V prípade akýchkoľvek problémov nás môžete kontaktovať: 

Mgr.  Paulína Škerlíková  riaditeľka školy 

0911 211 456, riaditel@zskudhe.sk 

http://www.zskudhe.sk/
http://www.zskudhe.sk/

