
Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy 
  

Základná škola s materskou školou, Ul.1.mája č.3, 900 84 Báhoň 

info@zsbahon.edu.sk 

tel.: 033 6455 222 

OZNAM 

o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019 

 

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční  

dňa 17. apríla 2018 v čase od 15.00 do 18.00 hod. v budove základnej školy na prízemí. 

V závažných prípadoch možno vopred dohodnúť s riaditeľkou školy mimoriadny termín zápisu. 

Podmienky a forma zápisu: 

1. Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. zákona o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole. 

2. Zapísané môže byť dieťa, ktoré k 31.8.2018 dovŕši vek 6 rokov a školskú spôsobilosť. 

3.Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť a pochádza zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, riaditeľ školy rozhodne na základe žiadosti zákonného zástupcu o odklade 

povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok alebo o zaradení do nultého ročníka ZŠ. Súčasťou 

žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva 

a prevencie.  

4. Do 1. ročníka ZŠ možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré k 31.8.2018 nedovŕši šiesty rok veku, ak o to 

zákonný zástupca na zápise požiada a k žiadosti doloží súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a 

dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

5. Zákonný zástupca dieťaťa predloží na zápise svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. 

6. Základná škola pri zápise vyžaduje: 
a) dôkladne vyplnený zápisný lístok 

b) 20 € na nákup učebných pomôcok (predpisové zošity, pomôcky na VV, učebnicu ANJ, pracovný zošit z 

MAT) 

7. Formy a obsah overenia školskej spôsobilosti určí riaditeľ školy po prerokovaní  v  metodickom združení a 

na základe odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

  

Prijatie žiaka do základnej školy: 
O prijatí žiaka do školy rozhoduje riaditeľ školy po zápise v zmysle zákona č. 596/2003. 

Báhoň, 15. 02. 2018  

Mgr.Veronika Danková, riaditeľka školy  
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