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Z Á P I S 
Vážení rodičia, 

 

riaditeľka  ZŠ Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši Vám oznamuje, že zápis 

žiakov do prvého ročníka  pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v dňoch: 

 

pondelok  16. apríla 2018      od 14.00 do 17.30 hod. 

utorok        17. apríla 2018           od 14.00 do 17.30 hod. 

 
Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť: 

 
- rodný list dieťaťa 

- občiansky preukaz rodiča 

- 11 € na objednanie zošitov k Šlabikáru a PZ z matematiky 

- zápisný lístok môžete vyplniť na našej stránke 

www.zsjankakralalm.edupage.org, vytlačiť a priniesť so sebou na 

zápis 

- ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu 

upravený súdom, doklad o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti 

 

Zápis je určený pre deti, ktoré dovŕšili  šiesty rok veku do 31.8.2018. 

 
 

 
Poznámka: 

Počas zápisu bude možné zakúpiť balíček školských potrieb pre prváka 

v hodnote 15 eur. 
 

Tešíme sa na Vás!     PhDr. Eva Vondráková 

              riaditeľka školy 
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AKO BUDE PREBIEHAŤ ZÁPIS 

 
1. Počas zápisu pracuje s dieťaťom pedagóg. Hravou formou zisťuje 

či pozná farby, čísla, geometrické tvary. Dieťa kreslí (dôraz na 

správne uchopenie ceruzky) a rozpráva (dôraz na správnu 

výslovnosť). Ide o orientačné posúdenie školskej pripravenosti 

dieťaťa  na rolu školáka, teda ako  dieťa dokáže svoje vedomosti, 

zručnosti a schopnosti preukázať v praktickej činnosti. 

 

2. Pri zápise je prítomný aj špeciálny pedagóg. 

 

3. Pokiaľ rodičia nevyplnili elektronicky zápisný lístok, rodič 

s pedagógom vyplní základné osobné údaje o dieťati a rodičoch 

v zmysle platnej legislatívy. 

 

4. Rodič dostane zoznam potrebných pomôcok pre prváka, alebo 

zakúpi pomôcky priamo v škole počas zápisu. 

 

5. Rodič získa základné informácie o vyučovaní a objednávke 

potrebných zošitov a pracovných zošitov. 

 

6. Po absolvovaní zápisu vydá riaditeľka školy rozhodnutie o prijatí 

žiaka do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019 v zmysle platnej 

legislatívy. 

 

7. V prípade nepresvedčivých výkonov dieťaťa je dieťa navrhnuté 

a nahlásené na vyšetrenie v CPPPaP alebo CŠPP.                                  

 

Po absolvovaní vyšetrenia je dieťa prijaté do ZŠ, alebo mu 

riaditeľka školy vydá rozhodnutie o odklade školskej dochádzky 

o jeden rok. 
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