
Základná škola, Školská 4, 900 24 Veľký Biel  

zsvelkybiel@gmail.com 

www.zsvelkybiel.edupage.org 

Vážení rodičia, 

dovoľte nám, aby sme Vám podali informácie ohľadne zápisu Vášho dieťaťa do prvého ročníka 

v školskom roku 2022/2023.  

 Prijímanie žiakov na primárne vzdelávanie sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré do 31. augusta 2021 (vrátane) dosiahnu vek 6 rokov 

(§ 19 zákona), aj keď budete žiadať odklad školskej dochádzky. 

 Zápisu sa musia zúčastniť aj žiaci, ktorým bol v šk. roku 2021/2022 udelený odklad školskej 

dochádzky. 

 Zápis do I. ročníka našej školy pre šk. rok 2022/2023 sa bude konať prezenčne, dňa 12. 

apríla 2022 (utorok), v čase od 14,00 hod. do 17,00 hod. Zároveň žiadame rodičov 

budúcich prvákov, aby vyplnili elektronickú prihlášku, ktorá sa nachádza na webovej 

stránke školy. 
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 Prosíme zákonných zástupcov, aby údaje na prihláške vypĺňali s diakritikou a presne, lebo 

tieto údaje sa načítajú do školského informačného systému. 

 Prosíme zákonných zástupcov, aby prihlášku vytlačili a podpísali. Podľa § 144a zákona sa 

vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.  

 Na zápis treba priniesť  

 vytlačenú a podpísanú prihlášku, 

 kópiu rodného listu dieťaťa,  

 občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa, 

 správu CPPaP o zrelosti dieťaťa pre nástup na primárne vzdelávanie (ak ju nemáte, 

prosíme o zaslanie na mail školy dodatočne). 

 V školskom roku 2022/2023 budeme otvárať dve triedy I. ročníka. 

 Triedne učiteľky v týchto triedach budú (predbežne) – Mgr. Zoja Repaská a Mgr. Tatiana 

Filipová. 

 Vzhľadom na kapacitné možnosti školy a usmernenie zriaďovateľa školy, budú prijatí iba 

žiaci s trvalým bydliskom vo Veľkom Bieli. 

 Trvalé bydlisko si budeme overovať prostredníctvom Obecného úradu. 

 Akékoľvek otázky týkajúce sa zápisu, píšte na mailovú adresu školy. 

 Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do školy dostanú zákonní zástupcovia najneskôr 

do 31. mája 2022. 

Odklad 

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o 

odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok a to vždy na 

žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného 

lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

(§ 19 zákona). Prosíme rodičov, ktorí zvažujú odklad školskej dochádzky svojho dieťaťa, aby túto 

skutočnosť uviedli do poznámky formulára, ktorá sa nachádza v spodnej časti prihlášky.  

 

Vo Veľkom Bieli 28. marca 2022 

Mgr. Daniela Romanová, riaditeľka školy 

RNDr. Jarmila Ucháľová, zástupkyňa riaditeľky školy 

 

 

 


