
 
Máte doma budúceho žiačika ? 

(Pomocná príručka „Ťahák do vrecka pre rodičov budúceho prváčika /prváčky v základnej škole“) 

 

Každá rodina pred zápisom svojho dieťaťa si začína uvedomovať veľkú zodpovednosť, že musí svoje dieťa 

prihlásiť do základnej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky. Veľký medzník v živote dieťaťa nastáva po 

dovŕšení šiesteho roku života. Rodičia (zákonní zástupcovia) ho musia v zmysle školskej legislatívy povinne prihlásiť 

na plnenie povinnej školskej dochádzky. V prípade, že tak neurobia, dopúšťajú sa priestupku, za čo im môže mesto 

udeliť pokutu.  

Rodiny, ktoré majú malého budúceho prváčika či prváčku, sa často stretávajú s nezodpovedanými otázkami, na 

ktoré v tomto „ťaháku“ môžu nájsť odpovede.  

 

1. Kedy sa začína pre dieťa povinná školská dochádzka?  

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku 

a dosiahne školskú spôsobilosť.  

 

2. Čo sa rozumie pod pojmom „školská spôsobilosť“?  

Školská spôsobilosť je súhrn psychických, fyzických a sociálnych schopností, ktoré dieťaťu umožňujú stať sa žiakom a 

je predpokladom absolvovania výchovno-vzdelávacieho programu základnej školy.  

 

3. Je možné oslobodiť dieťa od plnenia povinnej školskej dochádzky?  

Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá 

najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku.  

 

4. Ako postupovať v prípade, že dieťa má 6 rokov a nedosahuje školskú spôsobilosť?  

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o 
pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu 
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a 
dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. 

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú 
spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť 
povinnú školskú dochádzku v základnej škole. 
 

5. Ako má postupovať rodič v prípade, že dieťa nedovŕšilo 6.rok veku a chce, aby ho základná škola prijala na 

plnenie povinnej školskej dochádzky? 

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, 

ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o získaní 

predprimárneho vzdelania.  

 

6. Ako postupovať v prípade dieťaťa so závažným zdravotným znevýhodnením? 

Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy a jeho zdravotný stav 

mu neumožňuje vzdelávať sa, sa vzdelávanie neposkytuje do pominutia dôvodov, a to na základe písomného 

odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie. 

 

7. Čo škola od rodičov potrebuje k zápisu/kontrole údajov na zápisnom formulári?  

K zápisu je potrebné doniesť občiansky preukaz zákonných zástupcov, rodný list dieťaťa, potvrdenie o trvalom , resp. 

prechodnom pobyte. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa sa vyžaduje doklad o jeho zdravotnom postihnutí.  

 



8. Ktoré osobné údaje môže škola požadovať od rodičov?  

Školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje11) 
a) o deťoch a žiakoch v rozsahu 
1. meno a priezvisko, 
2. dátum a miesto narodenia, 
3. adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na 

adrese trvalého pobytu, 
4. rodné číslo, 
5. štátna príslušnosť, 
6. národnosť, 
7. fyzického zdravia a duševného zdravia, 
8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, 
b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka v rozsahu 
1. meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu, 
2. adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého 

pobytu a kontakt na účely komunikácie. 
 

9. Môže si rodič vybrať školu pre svoje dieťa? 

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len 
„spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú 
dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. 

 
10. Ako zistiť, do ktorého školského obvodu základnej školy dieťa patrí ?  

Mesto Zvolen všeobecne záväzným nariadením určilo školské obvody základných škôl (spádovú školu) v jeho 

zriaďovateľskej pôsobnosti podľa jednotlivých ulíc. VZN č. 175/2016 o určení školských obvodov na území mesta 

Zvolen je zverejnené na webovom sídle Mesta Zvolen.  

 

11. Môže dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu?  

Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej základnej škole, ale iba po súhlase riaditeľa školy, do 

ktorej sa hlási. Riaditeľ školy zverejňuje kritériá a podmienky prijatia do príslušnej základnej školy.  

 

12. Môže rodič zapísať dieťa do viacerých základných škôl?  

Čo sa týka zápisu detí do školy, školský zákon 245/2008 Z.z. nič nezakazuje, len ukladá povinnosť rodičom dieťa 

zapísať na základné vzdelávanie.  

 

13. Ako a dokedy sa rodič dozvie, že dieťa je prijaté do školy, do ktorej sa hlási?  

Riaditeľ školy najneskôr do 15. júna vydá rozhodnutie o prijatí (resp. neprijatí, odklade) dieťaťa a doručí ho obom 

zákonným zástupcom.  

 

14. Ako postupovať v prípade, že riaditeľ školy neprijme dieťa do školy, do ktorej sa hlási?  

V zmysle školského zákona riaditeľ školy musí prijať dieťa na základné vzdelávanie do spádovej základnej školy. Ak sa 

dieťa hlási do inej ako spádovej školy a riaditeľ ho neprijme z kapacitných dôvodov, rodičia sa na základe vydaného 

rozhodnutia môžu odvolať v lehote do 15 dní v zmysle zákona o správnom poriadku.  

 

15. Ako má rodič postupovať v prípade, že má dieťa vo veku nástupu do I. ročníka základnej školy a nachádzajú 

sa v zahraničí, resp. odchádzajú do zahraničia?  

Pokiaľ má dieťa slovenské občianstvo a trvalý pobyt na Slovensku, musia ho rodičia riadne zapísať do spádovej školy 

v mieste trvalého bydliska. Rodičia predložia riaditeľovi kmeňovej (spádovej) školy doklad s uvedením názvu a adresy 

školy do 30 dní po príchode žiaka do krajiny pobytu, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu. Tento 

doklad je potrebné predložiť škole vždy k 15. septembru príslušného školského roka, ak žiak pokračuje vo 

vzdelávaní v zahraničí.   

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/#poznamky.poznamka-11

