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OZNÁMENIE 
 

 Zápis detí do 1. ročníka 

 
 Základnej školy v Tomášove na školský rok 2019/2020 

Podľa § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MŠVV a Š 

SR  č. 320/2008 Z. Z. o základnej škole sa na našej ZŠ uskutoční zápis detí do 1. ročníka na plnenie 

povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2019/2020 v zákonom stanovenom období 1. – 30. 

apríla: 

Dátum:   4. apríl 2019 

Čas:           15:00 hod. –  19:00 hod. 

Miesto:       ZŠ Tomášov, Školská 7, 900 44  Tomášov 

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné 

údaje v rozsahu určenom Z. z. č 245/2008 §11 ods.6 : 

a) o deťoch:  
meno a priezvisko; dátum a miesto narodenia; adresa trvalého pobytu a adresa miesta, kde sa dieťa 

obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu; rodné číslo; štátna príslušnosť; 

národnosť; údaje o fyzickom a duševnom zdraví; o mentálnej úrovni vrátane výsledkov pedagogicko-

psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky 

b) o identifikácii zákonných zástupcov:  
meno a priezvisko; adresa trvalého pobytu zákonných zástupcov;  adresa miesta, kde sa zákonní 

zástupcovia obvykle zdržiavajú, ak sa nezdržiavajú na adrese trvalého pobytu; kontakt na účely 

komunikácie. 

Na zápise je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a OP zákonných zástupcov dieťaťa. 

  
Tlačivá potrebné k zápisu dieťaťa budú v papierovej forme pripravené v čase zápisu pri vstupe do 

budovy školy. 

K zápisu si môžu zákonní zástupcovia priniesť aj vopred vyplnené tlačivá, ktoré budú uverejnené na 

stránke školy v menu na pravej strane v časti  TLAČIVÁ : 

1. Žiadosť o prijatie do 1.roč. 

2. Dotazník – zápis do 1.roč.  

a v prípade potreby aj: 

3. Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky 

(K uvedenej žiadosti je potrebné doložiť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a tiež 

odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie – CPPP a P.) 

 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

 

S pozdravom       Mgr. Zuzana Sarková 

            riaditeľka školy  
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