
Zápis prvákov do petržalských škôl bude 8. a 9. februára 
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Na zápis musí zákonný zástupca dieťaťa priniesť svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.  

PETRŽALKA. Deti do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti bratislavskej 
Petržalky môžu ich rodičia zapísať vo februári.  

Pre školský rok 2013/2014 sa zápis v najväčšej mestskej časti uskutoční v piatok 8. februára od 
15.00 do 18.00 h a v sobotu 9. februára od 08.00 do 12.00 h, TASR informovala petržalská hovorkyňa 
Mária Grebeňová-Laczová.  

Na zápis musí zákonný zástupca dieťaťa priniesť svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. 
Základná škola vyžaduje meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, 
národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa a tiež meno a priezvisko, adresu 
zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov dieťaťa. "V prípade žiadosti o zaradenie 
dieťaťa do špeciálnej triedy zákonný zástupca predkladá aj informácie o zdravotnom stave dieťaťa," 
vysvetlila hovorkyňa.  

Rodič prihlasuje svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy v školskom 
obvode podľa miesta trvalého bydliska dieťaťa. Petržalka ich má 11. "Má však právo vybrať pre svoje 
dieťa aj inú základnú školu mimo školského obvodu," podotkla Grebeňová-Laczová.  

O prijatí dieťaťa mimo školského obvodu rozhodne riaditeľ školy až po umiestnení všetkých detí a 
podľa kapacitných možností školy.  

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku nedosiahlo školskú zrelosť, môže riaditeľ školy, na základe 
písomnej žiadosti zákonného zástupcu, rozhodnúť o odložení začiatku plnenia povinnej školskej 
dochádzky o jeden školský rok. "Povinnou súčasťou žiadosti sú odporučenie všeobecného lekára pre 
deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie," 
pokračovala hovorkyňa.  

Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje. 
Rovnaké dokumenty rodič potrebuje, ak chce prihlásiť do školy dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo šesť rokov.  

V odôvodnených prípadoch môže zákonný zástupca prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky aj v inom termíne, najneskôr však do 31. mája 2013.  

 


