
On-line zápis sprístupnený kedykoľvek  

od 07.04. 2021 do 30.04. 2021 

 

Zápis za fyzickej účasti jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa sa bude 

konať 07.04.2021 do 09.04.2021 od 13:00 do 17:00 hod. podľa prísnych 

epidemiologických opatrení.                                

Na  zápis  si  doneste  občiansky  preukaz  a  rodný list  dieťaťa. 

Odklad  nástupu  do  1. ročníka  – V súčasnosti,  ak dieťa  nie   je  na školu pripravené,  

po dovŕšení 6 rokov nedosiahne školskú spôsobilosť, je potrebné požiadať riaditeľa 

materskej školy  o POKRAČOVANIE plnenia povinného predprimárneho vzdelávania          

v materskej škole. Riaditeľ  MŠ o tom vydá rozhodnutie. K tomuto rozhodnutiu                       

je potrebné priložiť: -    písomný súhlas príslušného poradenského zariadenia (CPPPaP)                   

- písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast  

- formovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia 

To všetko je potrebné doručiť ZŠ, na ktorú chcete v budúcnosti zapísať svoje dieťa            

pri zápise, alebo najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadnej situácie. 

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

o predčasné zaškolenie, je potrebné to urobiť  písomnou formou. V sekcii zápis                               

na www.zskudhe.sk  máte k dispozícií žiadosť o predčasné zaškolenie, ktorú vyplňte 

a podpíšte. Môžete ju poslať elektronicky ako oskenovanú prílohu, alebo  priniesť do 

školy osobne v deň zápisu, prípadne v deň overovania údajov on-line prihlášok. 

Súčasťou žiadosti je aj príloha - odporúčanie od všeobecného lekára pre deti a dorast                 

a vyjadrenie poradenského zariadenia (CPPPaP), ktoré môžete doložiť pri zápise, alebo 

najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadnej situácie.  

 

V sekcií zápis máte aj žiadosť o  zaradenie do športovej triedy                                       
so zameraním na stolný tenis a do triedy s rozšíreným vyučovaním cudzieho  
jazyka, ktoré vypisujete len ak  máte záujem o zaradenie  Vášho dieťaťa do takejto triedy.  

Tieto žiadosti môžete vypísať, podpísať a osobne doniesť do školy v dni zápisu, prípadne 

ich vypíšete v škole.  

Rodičia, ktorí zapíšu dieťa elektronicky, môžu tieto žiadosti doniesť, prípadne vypísať 

v škole, v deň overovania údajov.  

 

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 na našej škole v júni 2021, na základe pozvánky, ktorú Vám doručíme. 

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

do 15. júna 2021, ak má od Vás všetky požadované dokumenty. 

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

zápisu, budeme informovať  o termínoch overenia údajov na stránke školy, uskutoční sa 

najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadnej situácie. 

V prípade akýchkoľvek problémov nás môžete kontaktovať: 

Mgr.  Paulína Škerlíková  riaditeľka školy 

0911 211 456, riaditel@zskudhe.sk 

http://www.zskudhe.sk/

