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Usmernenie k zápisu detí do 1. ročníka ZŠ  pre šk. rok 2020/2021 

 

Mesto Púchov informuje verejnosť, že v súlade s vydanými opatreniami MŠ VVaŠ SR určuje 

spôsob a termíny zápisu detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020/2021 nasledovne: 

 

Spôsob zápisu: 

Na webových stránkach základných škôl bude zavesená „elektronická prihláška“, ktorú vyplní 

zákonný zástupca žiaka presne podľa rodného listu dieťaťa a uvedie  ďalšie skutočnosti, podľa 

predtlače formulára žiadosti. Po vyplnení a skontrolovaní údajov vyplnený formulár automaticky 

odošle na jednu vybranú základnú školu v meste do 14.apríla 2020.  

 

Webové adresy škôl: 

Základná škola, Gorazdova 1174/2, Púchov www.zsgorazdovapuchov.edupage.org 

Základná škola „Jána Amosa Komenského“, Komenského 652/50, Púchov www.zskompv.edupage.sk  

Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov  www.zsmladeznicka.edupage.org  

Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23, Púchov www.zsslovanpu.edupage.org  

 

Základná škola na základe týchto informácií z elektronickej prihlášky vopred vygeneruje 

a pripraví rozhodnutie pre doručenie zákonnému zástupcovi. Jeden zo zákonných zástupcov žiaka 

s čestným prehlásením druhého zákonného zástupcu,  o tom, že súhlasí so zápisom dieťaťa na 

konkrétnu ZŠ, príde do školy prevziať rozhodnutie v nižšie uvedených termínoch proti podpisu. Pri 

preberaní rozhodnutia je potrebné sa preukázať občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa.  

 

Až po prevzatí rozhodnutia zákonným zástupcom je dieťa zapísané do konkrétnej základnej 

školy pre školský rok 2020/2021, čím je splnená povinnosť zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky, ak dosiahlo vek 6 rokov k 31.8. 2020. 

 

V prípade, že zákonný zástupca žiaka žiada o odklad povinnej školskej dochádzky pre svoje 

dieťa, vypíše a vytlačí žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky z webovej stránky konkrétnej 

školy a prineste ju v nižšie uvedených termínoch do školy k zápisu. Ak zákonný zástupca nemá 

k žiadosti o odklad predpísané potvrdenie z poradne a od lekára, doplní ich neskôr, po zvládnutí 

súčasnej situácie.  

 

Z organizačného dôvodu pre zabezpečenie školského roka sú potrebné ďalšie dôležité údaje, 

ktoré taktiež pri elektronickom formulári budú pripojené a žiadame ich vyplniť a priniesť v nižšie 

uvedených termínoch do školy, ide o:  

 

1. prihláška dieťaťa do školského klubu detí, 

2. prihláška dieťaťa na školské stravovanie. 

 

Termín prevzatia rozhodnutí: 

 

15. apríla 2020 od 14,00 do 17,00 hod. 

22. apríla 2020 od 14,00 do 17,00 hod. 

29. apríla 2020 od 14,00 do 17,00 hod. 
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Školský úrad  
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Ak zákonný zástupca nemá prístup k internetu, príde vo vyššie uvedených 

termínoch do základnej školy, preukáže sa potrebnými dokladmi a zamestnanec školy vyrieši 

zápis v jeho prítomnosti. 

Vážení rodičia, verím, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ v Púchove zrealizujeme plynulo 

vďaka Vašej spolupráci a s rešpektovaním tohto usmernenia.  

Zároveň touto cestou pozdravujem aj našich budúcich prváčikov, ktorí sa v tomto roku 

aktívne nemôžu zúčastniť zápisu, ale o to viac sa teším na osobné stretnutia  s nimi, na 

začiatku školského roka. 

 

 

     JUDr. Katarína HENEKOVÁ 

                 primátorka mesta 
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