
Z á k l a d n á  š k o l a ,  M .  R á z u s a  1 6 7 2 / 3 ,  Z v o l e n  
 

 

Kritéria prijímania žiakov do 1. ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku  

2021/2022 

Riaditeľstvo ZŠ, M. Rázusa 1672/3, Zvolen v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z.  (školský zákon) o výchove 

a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   a Všeobecne 

záväzným nariadením Mesta Zvolen č. 175/2016 o určení školských obvodov na území mesta Zvolen 

zverejňuje kritériá prijatia detí do 1. ročníka ZŠ na plnenie povinnej školskej dochádzky (ďalej „PŠD“) 

v školskom roku 2021/2022. 

 

Na plnenie PŠD sú prednostne prijímané: 

 

 
1. Deti s adresou trvalého pobytu v školskom obvode ZŠ, M. Rázusa 1672/3, Zvolen a žiaci   umiestnení 

v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu, ktorého sídlo sa 

nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v 

triede príslušného ročníka po schválení zriaďovateľom (v zmysle školského zákona). 

 

2. Deti, ktorým bolo v predchádzajúcom školskom  roku 2020/2011 vydané riaditeľom ZŠ, M. Rázusa 

1672/3, Zvolen Rozhodnutie o odklade PŠD o jeden školský rok. 

 
3. Deti s adresou prechodného pobytu alebo s bydliskom v školskom obvode ZŠ, M. Rázusa 1672/3, 

Zvolen. Prechodný pobyt, ako aj bydlisko nezhodujúce sa s trvalým bydliskom je potrebné 

vydokladovať. 

 
4. Deti, ktorých súrodenci už boli prijatí na plnenie PŠD v ZŠ, M. Rázusa 1672/3, Zvolen  a vzdelávajú 

sa vo vyššom ročníku uvedenej školy.  

 
5. Deti patriace do školských obvodov iných škôl,  ktorých zákonní zástupcovia sa rozhodli zapísať 

dieťa do 1. ročníka do ZŠ, M. Rázusa 1672/3, Zvolen podľa kapacitných možností. 

 
6. Deti dochádzajúce z okolitých obcí podľa kapacitných možností školy.  

 

Zapísané dieťa do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2021/2022, ktoré nepatrí do školského obvodu  
našej školy, nemusí byť z kapacitných dôvodov automaticky prijaté. O prijatí dieťaťa na  
základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2021 (§60 ods. 2 školského zákona). 
 

 

Mgr. Ondrej Kanka, riaditeľ školy 


