Zápis do 1. ročníka základnej školy
Zápis do prvého ročníka základnej školy sa koná každoročne

od 1. apríla do 30. apríla príslušného roku, kedy by dieťa malo začať povinnú
školskú dochádzku.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný zapísať na plnenie povinnej školskej dochádzky
dieťa do základnej školy, ktoré do 31.8.2017 dovŕši šiesty rok veku, ako aj dieťa,
ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky.
Informácie o zápise do prvých ročníkov základných škôl zverejňuje riaditeľ na
budove základnej školy a inom verejne dostupnom mieste (napr. na webovej stránke
školy) .
Rodič môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu. V zmysle
zákona žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode,
v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola). Ak rodič vyberie inú základnú školu,
oznámi túto skutočnosť riaditeľ tejto školy riaditeľovi spádovej školy. Rodič môže
zapísať dieťa iba do jednej základnej školy.
Zápis detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej
časti Bratislava-Ružinov pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční :

v piatok

- 7. 4. 2017 od 14.30 h do 18.00 hodiny

v sobotu - 8. 4. 2017 od 8.00 h do 12.00 hodiny

Základné školy v pôsobnosti Meststkej časti Bratislava-Ružinov:

ZŠ Borodáčova 2 www.borodacova.sk
ZŠ Drieňová 16 www.zsdrienovaba.edu.sk
ZŠ Kulíškova 8 www.zskuliskova.sk
ZŠ Medzilaborecká 11 www.zsmedzilaba.sk
ZŠ Mierová 46 www.zsmierovaba.edu.sk

ZŠ Nevädzová 2 www.zsnevadzova.sk
ZŠ Ostredková 14 www.zsostredkova.sk
ZŠ Ružová dolina 29 www.zsrd.sk
ZŠ Vrútocká 58 www.zsvrutocka.sk

Termín zápisu cirkevnej školy v lokalite Bratislava 2:
Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4 vdp.sk
v piatok 7. apríla 2017 od 14:00 - 18:00 hodiny
v sobotu 8. apríla 2017 od

8:00 – 12:00 hodiny

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice pre školský rok 2017/2018 sa
uskutoční :

v piatok

21. apríla 2017

od 14.00 - 18.00 h

v sobotu

22. apríla 2017

od 8.00 - 12.00 h

Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice je zriaďovateľom týchto základných škôl:
Základná škola, Bieloruská 1: www.zsbieloruska.edupage.org
Základná škola, Biskupická 21: www.zsbiskupicka.stranka.info
Základná škola, Podzáhradná 51: www.zspodzaba.sk
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda, Vetvárska 7:
www.vetvarska.sk

Ponúkame Vám prehľad základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa s informáciou o termíne zápisu do 1. ročníka:
ZŠ Rajčianska 3: http://www.zsraba.edu.sk

v piatok - 7. apríla 2017 od 14:30 – 18:00 hodiny
v sobotu - 8. apríla 2017 od 8:00 – 12:00 hodiny
: http://www.zszelba.sk
v piatok - 7. apríla 2017 od 14:30 – 18:00 hodiny
v sobotu - 8. apríla 2017 od 8:00 – 12:00 hodiny
ZŠ Železničná 14

ZŠ Žitavská 1: https://zs-zitavska.edupage.org

v piatok - 7. apríla 2017 od 14:00 – 18:00 hodiny
v sobotu - 8. apríla 2017 od 8:00 - 12:00 hodiny
Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
vyžaduje meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia,
národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, ako aj meno a
priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov.
Ak má dieťa zdravotný problém alebo je nejakým spôsobom hendikepované
(je hyperaktívne, má poruchu komunikácie, zraku, sluchu a pod.), mal by o tom rodič
vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa informovať budúcich
učiteľov.
Škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu do 1. ročníka dovŕši 6 rokov a dosiahne
školskú spôsobilosť.. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú
spôsobilosť, nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu 1. ročníka
základnej školy, riaditeľ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu
rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Súčasťou žiadosti
je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré je uvedené v sieti škôl a
školských zariadení MŠVVaŠ SR ( napr. CPPPaP ).
Tieto písomnosti rodič prinesie do školy, kde je dieťa zapísané. Následne dieťaťu
škola vystaví rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej
docházky – čo je pre rodiča právny doklad, že dieťa môže zostať ešte 1 školský rok
v materskej škole.
Zákonný zástupca informuje riaditeľku materskej školy , ktorú dieťa navštevuje, o
odklade začiatku plnenia povinnej školskej docházky dieťaťa, vzhľadom na potrebu
rezervovania miesta v MŠ pre dieťa aj na nasledujúci školský rok.

0-tý ročník v okrese Bratislava 2 sa zvykol každoročne otvárať na:
ZŠ – Žitavská 1 ( lokalita Vrakuňa )
ZŠ Biskupická 21( lokalita Podunajské Biskupce )
Paneurópska súkromná základná škola - Ružová dolina ( lokalita Ružinov )

Komplexné testy školskej spôsobilosti sa v našom zariadení realizujú
v mesiacoch: marec, apríl a začiatok mája 2017 v CPPPaP na Drieňovej 36,
Bratislava 2 – 1. poschodie.
Na vyšetrenie treba dieťa objednať najlepšie telefonicky ( alebo mailom ) u asistentky
v prijímacej kancelárii na konkrétny termín k príslušnému psychológovi, ktorý má
v starostlivosti materskú školu, ktorú dieťa navštevuje. Vyšetrenie sa koná
skupinovou formou ( skupina do 10 detí ), preto si treba naplánovať príchod
s dostatočnou časovou rezervou. Samotné vyšetrenie detí trvá cca 1 hodinu.
Zákonný zástupca bude po vyhodnotení testov individuálne informovaný o výsledku
svojho dieťaťa.
Odklad začiatku plnenia povinnej školskej docházky alebo zaradenie do 0-tého
ročníka ZŠ je možné realizovať iba s informovaným súhlasom zákonného
zástupcu dieťaťa.
Pokiaľ ide o predčasné zaškolenie – týka sa to detí, ktoré sú narodené v septembri
až decembri , začiatkom príslušného školského roka nedosahujú vek 6 rokov a
rodičia by ich chceli dať do školy skôr - je povinné, aby absolvovali komplexné
testy školskej spôsobilosti. Do 1. ročníka môžu byť prijaté len tie deti, ktorým
psychológ zaškolenie odporučí.
Spracovala PhDr. Slávka Svitková , psychológ CPPPaP podľa:
https://www.iedu.sk/zivotne_situacie/prijimacie_konanie_a_zapisy/Stranky/Zakladna
Skola.aspx
http://www.ruzinov.sk/sk/aktuality/view/z-a-p-i-s-d-e-t-i-d-o-p-r-v-e-h-o-r-o-c-n-i-k-a-za-k-l-a-d-n-e-j-s-k-o-l-y
http://www.ruzinov.sk/sk/stranky/view/odklad-zaciatku-plnenia-povinnej-skolskejdochadzky-alebo-zaradenie-do-nulteho-rocnika-1
http://www.ruzinov.sk/sk/stranky/view/zakladne-skoly-1
http://www.vrakuna.sk/kontakty/skolske-a-predskolske-zariadenia/
http://www.vrakuna.sk/sites/default/files/pdf/20130122_zapis.pdf
https://zs-zitavska.edupage.org/text3/?
http://www.zsraba.edu.sk/
http://www.zszelba.sk/predskolaci
http://vdp.sk/skola/Z%C3%A1pis_na_z%C3%A1kladn%C3%BA_%C5%A1kolu

