
POKYNY PRE OBČANOV K ZÁPISU DETÍ DO ZŠ, MŠ a ZUŠ 

 
 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 
 

      Prebieha v mesiaci marci pre budúci školský rok v súlade s Vyhláškou č.353/1994 Z.z. 

MŠaV SR o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Dieťa je možné zapísať 

aj v priebehu roka.  Zápis sa uskutočňuje  na  riaditeľstve materskej školy. K zápisu je 

potrebné doniesť: 

- rodný list dieťaťa 

- občiansky preukaz rodiča/zákonného zástupcu/ 

- potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa 

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do Materskej školy vydáva riaditeľka, ktoré je podpísané 

štatutárom.   

 
Príloha č.: 1 
 

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY 
 

Prebieha na riaditeľstve základnej školy v termíne od 15. januára do 15. februára 

kalendárneho roka v súlade s Vyhláškou č.143/1984Zb. MŠ SSR o základnej škole v znení 

neskorších predpisov. K zápisu je potrebné doniesť: 

- rodný list dieťaťa 

 

- občiansky preukaz rodiča/zákonného zástupcu/ 

 

- u dieťaťa so zdravotným postihnutím je potrebné predložiť lekársku správu 

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do Základnej školy vydáva riaditeľ- ka, ktoré je podpísané 

štatutárom.   

 
Príloha č.: 2  

O odklad školskej dochádzky môže rodič požiadať po vyšetrení dieťaťa psychológom, 

ktorý dá návrh na odklad povinnej školskej dochádzky.  Riaditeľ ZŠ vydá rozhodnutie o 

odklade povinnej školskej dochádzky, ktoré platí jeden školský rok. Dieťa sa vráti do 

materskej školy. 

 
 
 
 
 



Príloha č.: 3 
 

ZÁPIS ŽIAKOV DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY 
 

        V mesiaci máj sú v súlade s Vyhláškou 477/1990 Z.z. MŠMaŠ SR o základných 

umeleckých školách v znení neskorších predpisov  vyhlásené riaditeľom školy talentové 

skúšky pre daný odbor: 

- výtvarný 
- tanečný 
- hudobný 

Výsledky talentových skúšok sú zverejnené v priestoroch školy v mesiaci júl. Zápis prebieha 

na riaditeľstve školy v mesiaci septembri. K zápisu je potrebné doniesť: 

- rodný list dieťaťa 

- občiansky preukaz rodiča /zákonného zástupcu/ 

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do Základnej školy vydáva riaditeľ- ka, ktoré je podpísané 

štatutárom.   

 
Príloha č.: 4 

Základné školy, Základná umelecká škola, Stredisko služieb škole  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestá sú právne subjekty. Z uvedeného dôvodu personálnu agendu ( prijímanie 

pracovníkov do pracovného pomeru) vedie riaditeľ školy, školského zariadenia. 

Materské školy sú bez právnej subjektivity mimo MŠ na ulici S.H.Vajanského 5. Personálna    

agenda (prijímanie pracovníkov do pracovného pomeru) je vedená na odbore príslušným 

pracovníkom. 

 


