ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
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Zápis do 1. ročníka ZŠ v školskom roku
2018/2019
Termíny zápisu
6. apríla 2018 (piatok) od 15.00 – 18.00 h
7. apríla 2018 (sobota) od 8.00 – 12.00 h
Spádová škola. Čo to je?
Spádova škola je základná škola,
ktorá sa nachádza v obvode,
v ktorom má dieťa trvalé
bydlisko. Školské obvody sú
zriadené preto, aby každé dieťa
mohlo byť prijaté na primárne
vzdelávanie. Do spádovej školy,
kam dieťa patrí, ho musia zobrať
prednostne. Rodič môže zapísať
dieťa aj na inú školu ako
spádovú, riaditeľ však môže dieťa
odmietnuť, ak nemá voľné
miesto.
Základné školy v pôsobnosti
mestskej časti Bratislava –
Petržalka nájdete na:
www.petrzalka.sk/oblasti/skolstv
o/zakladne-skoly/
Špeciálne triedy v ZŠ
ZŠ Prokofievova - triedy pre deti
s autizmom
ZŠ Tupolevova – triedy pre deti
s poruchami učenia
ZŠ Černyševského – triedy pre
deti s poruchami výživy
Občan Slovenskej republiky je
povinný v súlade s § 20 zákona č.
245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní
(školský
zákon)
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
prihlásiť svoje dieťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky bez
ohľadu na to, kde žije. Nedodržaním
prihlasovacej povinnosti sa zákonný
zástupca dopustí priestupku podľa §
37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe
v školstve
a školskej
samospráve, za čo mu môže byť
uložená pokuta do výšky 331,50 €
Mestská časť Bratislava - Petržalka
je
oprávnená
kontrolovať
dodržiavanie uložených povinností.

Viete, čo by malo dieťa zvládnuť
pred nástupom do 1. ročníka?
1. samostatne sa najesť,
napiť, vie používať
príbor, obliecť sa,
zapnúť gombíky,
zaviazať šnúrky, zvláda
hygienické návyky;
2. poznať základné farby
a tvary;
3. vedieť narátať do päť
4. správne držať ceruzku
alebo pero
5. vystrihnúť predkreslený
jednoduchý tvar
6. vyjadrovať sa plynulo,
bez výraznejších
rečových problémov;
7. vie zreprodukovať
krátku rozprávku,
povedať básničku či
zaspievať pesničku;
8. orientuje sa v priestore,
vie kde je vpravo, vľavo,
hore, dolu...
9. vedieť povedať svoje
meno a adresu

Kedy dieťa zapísať do 1. ročníka?
Zákonní zástupcovia sú povinní zapísať svoje dieťa
do základnej školy, ktoré do 31.8.2018 dovŕši šiesty
rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť a tiež dieťa,
ktoré malo v predchádzajúcom školskom roku
odklad povinnej školskej dochádzky.
Aké údaje a doklady potrebuje rodič pri zápise?
Zákonní zástupcovia sú pri zápise dieťaťa do školy
povinní predložiť občiansky preukaz, rodný list
dieťaťa a podľa potreby preukázateľný doklad
o zdravotnom postihnutí dieťaťa.
Môžem zapísať do 1. ročníka aj dieťa mladšie
ako 6 rokov?
Zákonní zástupcovia môžu výnimočne požiadať o
prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky aj keď do 31.8.2018 nedovŕši šiesty rok
veku. K žiadosti musia priložiť súhlasné vyjadrenie
všeobecného lekára pre deti a dorast a súhlasné
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie.
Dieťa nie je zrelé na školskú dochádzku. Ako
požiadať o doklad?
Zákonní zástupcovia môžu na základe písomnej
žiadosti požiadať o odklad povinnej školskej
dochádzky, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku
nedosiahlo školskú spôsobilosť. Súčasťou žiadosti je
odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a
odporučenie príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie.
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