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O Z N Á M E N IE

o povinnom zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky 
pre školský rok 2023/2024

Pozývame zákonných zástupcov (ďalej len „rodičia“), aby spolu so svojím dieťaťom prišli na prezenčný zápis, 
ktorý sa v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uskutoční 
v termíne:

piatok 28. apríla 2023 v čase od 14:00 h do 18:00 h, 
sobota 29. apríla 2023 v čase od 08:00 h do 12:00 h,

a to podľa ustanovenia § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rodičia sú povinní prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, ktorá začína začiatkom 
školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. 
Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok podľa § 37 ods. 1 písm. b) 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.

Pri zápise dieťaťa je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku, ktorú nájdete na webovej stránke základnej 
školy. Pre potreby verifikácie údajov musíte pri prezenčnom zápise predložiť občiansky preukaz a rodný list 
dieťaťa. Podľa potreby i doklad o zdravotnom znevýhodnení dieťaťa. Základnej škole môžete poskytnúť 
osobné údaje pred zápisom aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej 
schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný 
kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Ak plánujete požiadať o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré 
nedovŕšilo šiesty rok veku, ste povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia 
poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktorého zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa, sa vzdelávanie 
neposkytuje do pominutia dôvodov, a to na základe písomného odporučenia všeobecného lekára pre deti 
a dorast a písomného odporučenia zariadenia poradenstva a prevencie. Informujte o tom riaditeľstvo 
spádovej školy.

O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhodne jej riaditeľ do 15. júna 2023. Dieťa/žiak si plní povinnú školskú 
dochádzku spravidla v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová 
škola“), ak rodičia pre svoje dieťa nevyberú inú základnú školu. Žiak si môže plniť povinnú školskú dochádzku 
v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne 
prijať žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a to až do výšky 
maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. Z uvedeného dôvodu Vám odporúčame zapísať 
dieťa okrem preferovanej základnej školy aj do spádovej školy (link na všeobecne záväzné nariadenie, ktoré 
určuje spádové školy: https://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/61/61631/vzn 2021 002.pdf).

V prípade otázok kontaktujte riaditeľstvo základnej školy.
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