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Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2020/2021. 

 

Riaditeľ Základnej školy, Školská 333/2, Cejkov oznamuje rodičom a zákonným 

zástupcom nových žiakov, ktorí budú plniť povinnú školskú dochádzku v školskom roku 

2020/2021 na našej škole, že zápis na uvedený školský rok sa uskutoční nasledovným 

spôsobom. 

 

1) Zápis všetkých nových žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 

2020/2021 na našej škole sa uskutoční od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. 

2) Tento zápis je určený ako pre žiakov prvého ročníka, tak aj pre žiakov vyšších ročníkov, 

ktorí budú plniť povinnú školskú dochádzku na našej škole. 

3) Zápis sa uskutoční elektronickou formou bez osobnej prítomnosti budúcich žiakov alebo 

ich rodičov/zákonných zástupcov. 

4) Zápis sa uskutoční prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktoré je zverejnená na webovej 

stránke školy (Elektronická prihláška, Vyplniť novú prihlášku). 

5) K elektronickej prihláške je potrebné priložiť oskenovaný rodný list dieťaťa (časť prihlášky 

Rodný list, Nahrať nový súbor). 

6) Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od 

skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, 

7) Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží 

vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania 

rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020. 

8) Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, 

súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a 

dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude 

pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch 

týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 

9) V prípade, že rodič/zákonný zástupca nemá možnosť zapísať žiaka formou elektronickej 

prihlášky, tak zápis žiaka bude uskutočnený osobne priamo na škole v dohodnutom termíne 

s riaditeľom školy, bez prítomnosti dieťaťa s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-

epidemiologických opatrení (kontakt na RŠ je na webovej stránke školy). 

  

Mgr. Ladislav Majerník - riaditeľ školy 
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