
Základná škola, Školská 4, 900 24 Veľký Biel  

zsvelkybiel@gmail.com 

Vážení rodičia, 

vzhľadom na obmedzenú možnosť komunikácie, mi dovoľte, aby sme Vám takouto 

formou podali informácie ohľadne zápisu Vášho dieťaťa do prvého ročníka v školskom 

roku 2020/2021. 

 Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré do 31. augusta 2020 (vrátane) dosiahnu 

vek 6 rokov (§ 19 zákona č. 245/2008 Z. Z., tzv. školský zákon), aj keď budete 

žiadať odklad školskej dochádzky. 

 Zápisu sa musia zúčastniť aj žiaci, ktorým bol v šk. roku 2019/2020 udelený 

odklad školskej dochádzky. 

 Zápis do I. ročníka našej školy pre šk. rok 2020/2021 sa bude konať 

elektronicky prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke 

školy od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. 

 V školskom roku 2020/2021 budeme otvárať dve triedy I. ročníka. 

 Triedne učiteľky v týchto triedach budú (predbežne) – Mgr. Alžbeta Walzelová 

a Mgr. Ľubica Hajnalová, PhD. 

 Rodný list dieťaťa prosíme poslať elektronicky na mailovú adresu školy. 

 Vzhľadom na kapacitné možnosti školy a usmernenie zriaďovateľa školy, budú 

prijatí iba žiaci s trvalým bydliskom vo Veľkom Bieli. 

 Trvalé bydlisko si budeme overovať prostredníctvom Obecného úradu. 

 Pre rodičov, ktorí nemajú prístup k PC, resp. nemajú internet, bude vyhradený 

čas, kedy budú môcť prísť do školy a formulár prihlášky vyplniť tam. Čas bude 

zverejnený v dostatočnom predstihu prostredníctvom našej www stránky, www 

stránky obce a facebookovej stránky obce. 

 Akékoľvek otázky týkajúce sa zápisu, píšte na mailovú adresu školy. 
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Odklad 

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o 

odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok a to vždy na žiadosť 

zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre 

deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. (§ 19 zákona 

č. 245/2008 Z. Z., tzv. školský zákon) 

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, 

súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre 

deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí 

dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia 

školského vyučovania. (rozhodnutie MŠVVaŠ zo dňa 26. marca 2020) 

Prosíme rodičov, ktorí zvažujú odklad školskej dochádzky svojho dieťaťa, aby túto 

skutočnosť uviedli do poznámky formulára, ktorá sa nachádza v spodnej časti 

prihlášky. Potrebné podklady k udeleniu odkladu školskej dochádzky (žiadosť 

zákonného zástupcu, odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast 

a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie) budeme 

riešiť dodatočne v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ. 

 

Mgr. Daniela Romanová, riaditeľka školy 

RNDr. Jarmila Ucháľová, zástupkyňa riaditeľky školy 

  



 

 

 


