
Všeobecné  informácie

- Zápisy žiakov do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta                  

na šk. rok 2022/2023 sa v Žiline uskutočnia od 6. do 8. apríla v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod. 

- Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2022 (vrátane) dovŕši vek šesť rokov, musí jeho zákonný 

zástupca prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky.

- Dieťa možno prihlásiť na povinnú školskú dochádzku v základnej škole podľa školského 

obvodu, v ktorom má trvalý pobyt, pokiaľ si rodič nevyberie inú školu. Rodičia môžu základnej 

škole poskytnúť osobné údaje  už pred zápisom dieťaťa aj prostredníctvom elektronickej 

prihlášky,  ktorú  nájdu  na  webe  školy.

-  Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné 

číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, adresu trvalého bydliska. V prípade, ak sa 

dieťa nezdržiava na adrese trvalého bydliska, je potrebné uviesť adresu miesta, kde sa dieťa 

obvykle zdržiava. Pre presnosť údajov je potrebné, aby si rodičia priniesli so sebou občiansky 

preukaz a rodný list dieťaťa. Na identifikáciu zákonných zástupcov základná škola vyžaduje ich 

údaje a kontakty na účely komunikácie.

- V prípade, ak rodič zapisuje na povinnú školskú dochádzku dieťa so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

- Ak chcú rodičia zapísať do základnej školy dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti 

predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 

súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o získaní predprimárneho 

vzdelania. 

- Ak dieťa nedosahuje školskú spôsobilosť, môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho 

vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva 

a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom 

zákonného zástupcu. Povinnosť zákonného zástupcu prísť na zápis do 1. ročníka ostáva, pri 

zápise zákonný zástupca upozorní základnú školu na zámer požiadať materskú školu 

o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.


