Podmienky prijímania detí na základnú školu
od 1. apríla do 30. apríla 2022
Na základnú školu bude prijaté dieťa, ktoré:
-

-

dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú zrelosť pred začiatkom školského roka a
absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole;
nedovŕši šiesty rok veku pred začiatkom školského roka a absolvovalo povinné
predprimárne vzdelávanie. Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania
v materskej škole zákonný zástupca preukazuje „potvrdením“ (Príloha č. 1)
príslušnej materskej školy, ktoré prinesie na zápis dieťaťa do 1. ročníka.
Tento rok došlo k zmene a sú nové tlačivá na zápis dieťaťa do 1. ročníka:
„Prihláška na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2022/2023“.
Na prihláške sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov.

-

Na prihláške môže byť podpis len jedného zákonného zástupcu v týchto
prípadoch:
a) ak jeden zo zákonných zástupcov nemôže podpísať prihlášku, či už z právneho
dôvodu (bol mu obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a
povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, bol pozbavený výkonu
rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak
jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená), zo zdravotných dôvodov
alebo z dôvodu ťažko prekonateľnej prekážky (napr.: rodič je dlhodobo
odcestovaný), potom spolu s prihláškou vyplnia aj písomné vyhlásenie (Príloha č.
2).
b) ak sa zákonní zástupcovia žijúci v jednej domácnosti dohodli, že prihlášku
podpisuje iba jeden z nich, potom spolu s prihláškou vyplnia aj písomné
vyhlásenie (Príloha č. 3).

-

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu
s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie poradenstva a prevencie, vydané na
základe diagnostického vyšetrenia.

-

Do 15. júna 2022 rozhodne riaditeľ ZŠ o prijatí dieťaťa do základnej školy.
Rozhodnutie o prijatí sa doručí obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak bude
prihláška podpísaná iba jedným zákonným zástupcom a doloží sa aj písomné
vyhlásenie (Príloha č. 2, 3), rozhodnutie sa doručí len jednému (tomu, kto podpísal
prihlášku). Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu,
rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne. Rozhodnutie
sa odošle najprv do elektronických schránok a až následne poštou.

V Spišskom Podhradí 22. 3. 2022

Ing. Eva Grigerová
riaditeľka ZŠ

