
USMERNENIE K ZÁPISU A PRIJÍMANIU DETÍ NA VZDELÁVANIE V ZŠ NA ŠK. R. 2023/2024 
 

 

Povinná školská dochádzka; koho sa týka zápis: 

 

- Dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov k 31.augustu 2023 (vrátane), 

- Dosiahne školskú spôsobilosť, 

- Deti, ktorým už bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok, 

- Na plnenie povinnej školskej dochádzky je povinný rodič prihlásiť aj dieťa, ktoré v 

nasledujúcom školskom roku 2023/2024 bude pokračovať v plnení povinného 

predprimárneho vzdelávania v materskej škole (tzv. odklad), pretože takéto dieťa 

dosiahne šesť rokov veku k 31. 08. 2023 (vrátane). 

 

Kedy možno prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku k 31.augustu 2023 (vrátane): 

 

Zákonný zástupca predloží riaditeľovi školy: 

-  Súhlasné vyjadrenie CPPPaP, 

-  Súhlasné vyjadrenie detského pediatra. 

 

Dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť aj po dovŕšení 6 rokov k 31.8.2023; ako mám postupovať? 

- materskej škole, ktorú dieťa navštevuje predložím: 

- Písomný súhlas CPPPaP, 

- Písomný súhlas detského pediatra, 

- Informovaný súhlas zákonného zástupcu, 

- Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného 

predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Fotokópiu rozhodnutia zákonný 

zástupca predloží príslušnej základnej škole. 

 

Kde žiak plní povinnú školskú dochádzku: 

- V školskom obvode, kde má žiak trvalý pobyt (spádová škola), 

- V inej škole ako spádovej, ak ho riaditeľ inej školy prijme.  

 

Termín zápisu: 

- 28. apríl 2023 piatok od 14,00 h do 18,00 h. 

- 29. apríl 2023 sobota od 8,00 h do 12,00 h. 

Dostavia sa obidvaja rodičia aj s dieťaťom. Prítomný len jeden z rodičov POZRI ďalej časť: PODPIS 
LEN JEDNÉHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU. 
 

Konkrétny deň a čas zápisu si budete môcť vopred rezervovať na našej web stránke.  

Postup: 

- Na vašu mailovú adresu vám príde správa, že rezervačný systém je spustený.  

- Skopírujte si kód prihlášky, ktorý vám prišiel v správe. 

- Potom kliknite na odkaz na stránku školy v správe. 

- Zadajte kód a kliknite na dlaždičku „Rezervovať termín“. 

- Rezervácia bude spustená od 25.4.2023 do 27.4.2023 do 14,00 hod. 



Spôsob zápisu: 

 

- Prostredníctvom elektronickej prihlášky zverejnenej na www.zsgrosslingova.sk + prikladá 

aj nahranie skenu rodného listu dieťaťa a tiež skenu občianskych preukazov rodičov, 

alebo 

- V listinnej podobe, ktorú si zákonný zástupca osobne vyzdvihne v kancelárii školy + 
prikladá kópiu rodného listu dieťaťa a kópiu OP rodičov. 

- Rodič/zákonný zástupca vypíše elektronickú prihlášku online na stránke školy, ktorá bude 
zverejnená od 31. marca do 24. apríla 2022 do 20,00 hod.  

- Neoddeliteľnou súčasťou elektronickej prihlášky je tlačivo, ktoré rodič vypíše a prinesie 
k zápisu (Príloha č. 3). 

- POZOR! Prosíme dodržiavať diakritiku (bodky, dĺžne, mäkčene, veľké a malé písmená). 
- POZOR! Po tomto termíne bude elektronická prihláška nefunkčná.  

 
 

Dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami: 

 

- zákonný zástupca spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia 

poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. 

 

 

Rozhodnutie o prijatí do základnej školy: 

- O prijatí riaditeľ rozhodne do 15. júna 2023 (archivuje prihlášku a rozhodnutie), 

- Do 30. júna 2023 zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, 

v ktorej majú trvalý pobyt (podľa § 60 ods. 2 školského zákona). 

- Pri rozhodovaní o prijatí na základné vzdelávanie riaditeľ postupuje podľa Správneho 

poriadku. 

 

 

Podpisy zákonných zástupcov na elektronickej alebo papierovej prihláške: 

 

- Sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa, 

 

 

Podpis len jedného zákonného zástupcu: 

 

Výnimky: 

- Jednému rodičovi bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností 

 (je možné preukázať neoverenú kópiu rozhodnutia súdu ), 

- Jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (je možné preukázať 

potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu ), 

- Zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a vec 

neznesie odklad, rodič predloží čestné vyhlásenie (Príloha č. 1), 

- Ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, 

musia riaditeľovi školy doručiť  písomné vyhlásenie (Príloha č. 2). 

 

http://www.zsgrosslingova.sk/


Rozhodnutie o prijatí a doručenie rozhodnutia: 

 

- Sa doručí obom zákonným zástupcom dieťaťa, 

- Sa doručí len jednému zákonnému zástupcovi, ak sa zákonní zástupcovia dohodli a spolu 

s podanou prihláškou doručili riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (Príloha č. 2), 

- Doručovacia adresa druhého zákonného zástupcu nie je škole známa, 

- Ak zákonní zástupcovia majú v prihláške rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa 

doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne. 

 

 

 

 

Prehlásenie Prevádzkovateľa ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48,811 09 Bratislava, IČO: 

31810993:  

Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané 

technické a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. 

bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov. Číslo 

osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2017-50. Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol 

transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany 

dotknutej osoby, ako aj iných osôb. Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci - oprávnené 

osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou a to 

aj po skončení pracovného pomeru v zmysle § 79 Zákona. Viac informácií o spracúvaní osobných 

údajov prevádzkovateľom môžete nájsť na stránke www.osobnyudaj.sk/informovanie. 

 

Bližšie informácie Vám radi zodpovieme prostredníctvom mailu: skola@zsgrosslingova.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 20. marca 2023                                                                               Mgr. Mária Hronská 

                                                                                                                                      riaditeľka školy 

 

http://www.osobnyudaj.sk/informovanie
mailto:skola@zsgrosslingova.sk


 
 

                                                                                                                                                 Príloha č. 1 

 

                         Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu                                                            

 

 
Podpísaná/ý: ................................................................................................................................... 

ako rodič/zákonný zástupca: .................................................................................................................. 

 

Adresa bydliska: .................................................................................................................................... 

 

Telefón: ............................................................. e-mail: .................................................................. 

 

 

týmto čestne vyhlasujem, 

 

že zadováženie súhlasu/podpisu druhého zákonného zástupcu1 ............................................. 

......................na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania môjho dieťaťa, o ktorých sa 

rozhoduje v správnom konaní, je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, vec neznesie odklad 

a podpísanie písomnosti len mnou ako jedným zákonným zástupcom je v najlepšom záujme 

môjho dieťaťa. 

 

Som si vedomá/ý toho, že pokiaľ by mnou uvedené vyhlásenie nebolo pravdivé alebo informácie boli 

závažným spôsobom zamlčané, budem znášať všetky z toho vyplývajúce právne následky. 

 

 

V.................................... dňa ......................... 

    

                                                                            

............................................................... 

podpis zákonného zástupcu  

               (vyhlasovateľa) 
 
 
 

 

 
1 uvedie sa meno a priezvisko druhého zákonného zástupcu dieťaťa alebo neplnoletého žiaka 

(meno a priezvisko) 

(meno a priezvisko dieťaťa alebo neplnoletého žiaka) 

(adresa bydliska zákonného zástupcu - ulica a číslo domu, PSČ, obec) 



 

                                                                                                                                            Príloha č. 2 

 

 

       (Zákonný zástupca 1 (meno a priezvisko, adresa bydliska (ulica a číslo domu), PSČ, obec) 

 

 
 

       (Zákonný zástupca 2 (meno a priezvisko, adresa bydliska (ulica a číslo domu), PSČ, obec) 

 

 

 

Písomné vyhlásenie  

k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní 

 

 

 

Ako zákonní zástupcovia nášho dieťaťa1 .............................................................................. v súlade 

s § 144a ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto vyhlasujeme, že podpisovať 

všetky podania týkajúce sa výchovy a vzdelávania nášho dieťaťa, o ktorých sa rozhoduje 

v správnom konaní bude jeden zo zákonných zástupcov2...................................................................... . 

Len tomuto zákonnému zástupcovi budú zároveň doručované aj rozhodnutia. 

 

 

 

V ............................................. dňa ...................... 

 

 

 

 
 

      podpis zákonného zástupcu 1 

 
 

 

     podpis zákonného zástupcu 2 

 
1 uvedie sa meno a priezvisko dieťaťa alebo neplnoletého žiaka 
2 uvedie sa meno a priezvisko zákonného zástupcu 



 

                                                                                                                                                 Príloha č. 3 

 

 

 

Zákonný zástupca 1 (meno a priezvisko, adresa bydliska (ulica a číslo domu), PSČ, obec) 

 

 

 

Zákonný zástupca 2 (meno a priezvisko, adresa bydliska (ulica a číslo domu), PSČ, obec) 
 

 

 

Zástupca zariadenia (meno a priezvisko, názov a adresa zariadenia (ulica a číslo domu), PSČ, 

obec) 
 

 

Vyhlásenie  

zákonných zástupcov dieťaťa/zástupcu zariadenia 

 

Ako zákonný zástupca dieťaťa/zástupca zariadenia1 uvedie sa meno a priezvisko dieťaťa alebo 

neplnoletého žiaka svojím podpisom potvrdzujem správnosť a pravdivosť údajov uvedených 

v elektronickej prihláške. 

 

 

V ................................................. dňa ...................                    .................................................. 

Podpis zákonného zástupcu 1 

 

V ................................................. dňa ...................                    .................................................. 

Podpis zákonného zástupcu 2 

 

V ................................................. dňa ...................                    .................................................. 

Podpis zástupcu zariadenia 

 

 
1 Nehodiace sa preškrtnite  


