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Z á k l a d n á   š k o l a   J a n k a   M a t ú š k u 

Dolný Kubín, Kohútov sad 1752/4 

   

 

Kritériá prijatia žiaka do 1. ročníka ZŠ Janka Matúšku  
pre školský rok 2018/2019 

 

Riaditeľka Základnej školy Janka Matúšku,  Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín určuje 
nasledovné kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka pre nasledujúci školský rok. 
 
Všeobecné podmienky prijatia: 
 

1. Všeobecné podmienky plnenia povinnej školskej dochádzky upravuje § 19 a § 20 zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Do 1. ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky (ďalej PŠD)  je prijímané dieťa, 
ktoré dovŕšilo šiesty rok veku (najneskôr 31. augusta) a dosiahlo školskú spôsobilosť – t. j. 
splnilo podmienky na začiatok povinnej školskej dochádzky, ak osobitný zákon 
neustanovuje inak.  

3. Do 1. ročníka ZŠ môže byť prijaté výnimočne aj dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, ak 
o to požiada jeho zákonný zástupca. K žiadosti predloží zákonný zástupca súhlasné 
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné 
vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

4. Základnou podmienkou prijatia je prihlásenie dieťaťa na plnenie PŠD jeho zákonným 
zástupcom spravidla počas zápisu.  Termín zápisu určuje v zmysle platnej legislatívy 
zriaďovateľ školy. Na zápis prichádza zákonný zástupca spolu so svojím dieťaťom. 

5. V opodstatnených prípadoch môže byť dieťa prihlásené na plnenie PŠD po splnení 
náležitostí aj mimo určeného termínu zápisu, najneskôr do 31.8.2018.  

6. Ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže zákonný zástupca požiadať o odklad PŠD. 
K žiadosti je nutné priložiť príslušné odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a 
odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Aj v tomto 
prípade je potrebné dostaviť sa na zápis. Riaditeľka školy môže rozhodnúť o odklade PŠD 
dieťaťa a o jeden školský rok alebo zaradení do nultého ročníka, ak pochádza zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. 

 

Špecifické podmienky prijatia do ZŠJMDK: 

7. V  školskom roku 2018/2019 ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne otvorí 3 triedy v prvom 

ročníku. 

8. Po zápise na základe rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí dieťaťa do 1.ročníka na plnenie 
PŠD  sú prijaté všetky deti, ktoré splnili podmienky prijatia podľa bodu 2 a majú trvalý 
pobyt v školskom obvode určeného pre ZŠ Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný  
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Kubín v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dolný Kubín č.2/2016 o určení 
školských obvodov v Meste Dolný Kubín, čl. 3, písm. a) a čl. 4, odsek 1 písm. a). Dostupné 
na: http://www.dolnykubin.sk/download_file_f.php?id=728868 

9. Dieťa, ktoré bolo zapísané do 1. ročníka a nepatrí do školského obvodu našej školy, 
nemusí byť z kapacitných dôvodov automaticky prijaté. O prijatí dieťaťa na základné 
vzdelávanie rozhodne riaditeľka školy najneskôr do 15. júna príslušného kalendárneho roka 
podľa kritérií uvedených v bode 10 a 11.  

10.  Pri prijímaní detí do 1. ročníka z iných školských obvodov budú zohľadnené nasledujúce  
kritériá zoradené podľa priorít: 

10.1. Dieťa, má už v našej ZŠ súrodenca. 
10.2. Dieťa, ktorému bolo v minulom školskom roku vydané Rozhodnutie o odklade PŠD      

riaditeľkou ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne. 
10.3. Rodič dieťaťa je zamestnancom školy. 
10.4. Dieťa má úradne potvrdený prechodný pobyt na adrese, ktorá spadá do nášho  

           školského obvodu.  
10.5. Zákonný zástupca žiaka má zamestnanie v našom školskom obvode podľa VZN č.  

           2/2016 článok 3 (tzv. staré mesto).   
10.6. Rodičia majú perspektívny záujem o športovú triedu vo vyššom ročníku.  
 
Zákonný zástupca podá písomnú žiadosť s odôvodnením na riaditeľstvo školy vopred, 
najneskoršie v deň zápisu. 
 

11. Ak tieto kritériá spĺňajú viaceré deti nad rámec možnosti prijatia do 1. ročníka, o konečnom 

prijatí rozhodne riaditeľka školy. 

 

 
V Dolnom Kubíne dňa 26.3.2018                            
                               
 

        PaedDr. Mária Andrisová 
                             riaditeľka školy 
 
 
  
 
Dôležité upozornenie: 
Ak zákonný zástupca neprihlási svoje dieťa na povinnú školskú dochádzku, dopúšťa sa priestupku 
podľa § 37 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a možno mu uložiť pokutu do 
331,50 eura.        
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