
Zápis do prvého ročníka ZŠ v období pandémie: 
 

Zápisy do prvého ročníka ZŠ na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v období 

od 15.4.2020 do 30.4.2020 (konkrétne termíny uverejňujú ZŠ na svojich webových stránkach). 

Zápisy budú školy z dôvodu mimoriadnej situácie a prijatých opatrení v súvislosti s prevenciou 

šírenia vírusu COVID-19 organizovať bez osobnej prítomnosti detí.  

Odporúča sa uprednostniť elektronickú formu, ak je v danej škole technicky 

možná.  Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronickú prihlášku, ktorá by mala byť zverejnená 

na webovom sídle školy.  

Každý rodič, ktorého dieťa dovŕši do 31. augusta 2020 vek 6 rokov, ako aj rodič dieťaťa 

s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky sú povinní ho zapísať 

do základnej školy.  

Zákonní zástupcovia môžu prihlásiť aj deti, ktoré dovŕšia vek 6 rokov v čase od 

1. septembra do konca kalendárneho roka 2020, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie 

dieťaťa.  

Zapísať dieťa musí rodič aj vtedy, keď predpokladá, že jeho dieťa bude mať odklad 

začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Dieťa síce zapíše do ZŠ, ale zároveň požiada 

o odklad začiatku plnenia školskej dochádzky.  

Súčasťou žiadosti o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky býva 

štandardne odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčanie príslušného 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP). Ak zákonný zástupca požiada o 

odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, 

ktorou sú vyššie uvedené odporúčania, sa nebude pri zápise vyžadovať. Zákonný zástupca ich 

doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia 

školského vyučovania.  
Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží 

vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia 

o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020. 

 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadne mimoriadnych opatrení v boji proti šíreniu 

vírusu nie je možné realizovať individuálne psychologické vyšetrenia detí pre posúdenie 

odkladu školskej spôsobilosti. Vyšetrenie tohto charakteru môže byť realizované iba osobne a 

výlučne individuálnou formou v zariadení výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP). To 

bude možné až po ukončení mimoriadnych opatrení, najneskôr do štyroch týždňov 

od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 
Ak rodičia uvažujú o možnom odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky u 

svojho dieťaťa, nápomocné v ich rozhodovaní môžu byť aj výsledky depistážneho vyšetrenia, 

ktoré sa realizovali v MŠ.  

Pre rozvoj predškolákov v domácom prostredí odporúčame aplikáciu https://welcome-

idea.eu/#/home - na základe screeningu dieťaťa ponúka aktivity na rozvoj všetkých šiestich 

vývinových oblastí dieťaťa vo veku 3 – 6 rokov.  

 

Sme k dispozícií PO-PIA 8:00 – 16:00 hod. na tel. číslach:  

 045/ 5479590 - Kuzmányho nábrežie 18, Zvolen  

 045 / 5335502 - Dukelských hrdinov 44, Zvolen  

 045 / 5512493 - elokované pracovisko v Krupine 

 

Tiež je možná komunikácia prostredníctvom mailu - cpppapzv@gmail.com 

 

https://welcome-idea.eu/#/home
https://welcome-idea.eu/#/home


Naďalej platí, že predškolákov možno objednať na psychologické vyšetrenie 

školskej spôsobilosti - telefonicky na uvedených telefónnych číslach alebo mailom. Do mailu 

prosíme uviesť: meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, meno rodiča/ zákonného 

zástupcu, adresu trvalého bydliska, telefonický kontakt na rodiča/zákonného zástupcu, ak dieťa 

navštevuje MŠ – uviesť ktorú, uviesť zároveň aj či bolo dieťa vyšetrené formou depistáže v MŠ. 

Po obnovení prevádzky nášho zariadenia sa klientom ozveme a dieťa vyšetríme. 

 

Viac aj tu: https://cpppapzvolen.webnode.sk 

   Tím CPPPaP Zvolen  

https://cpppapzvolen.webnode.sk/products/odklad-povinnej-skolskej-dochadzky-pocas-pandemie/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fcpppapzvolen.webnode.sk%2Fproducts%2Fodklad-povinnej-skolskej-dochadzky-pocas-pandemie%2F

