
Vážení rodičia, zápisom dieťaťa do 1. ročníka v našej škole 
 nám prejavujete veľkú dôveru. Veľmi si to vážime! 

ZÁPIS  do 1. ročníka    

Základná škola s materskou školou sv. Kríža 
Petržalská 21, 06001 Kežmarok 

 
Vás pozýva na 

ZÁPIS  do 1. ročníka 
pre školský rok 2021/2022, ktorý sa uskutoční 

12. – 13. apríla 2021, 
s možnosťou do 30. apríla 2021   

elektronickou formou bez prítomnosti detí. 

Vyplnenú elektronickú prihlášku si podľa možností vytlačte, podpíšte 
a doručte do školy v termíne do ukončenia zápisu (30. apríla 2021). 

Tí, ktorí nemajú možnosť vytlačiť prihlášku, prosíme, kontaktujte nás! 
 

Prosíme vás, aby ste pri zadávaní údajov boli dôslední, používali diakritiku a vždy si 
detailne skontrolovali ich správnosť. Tieto údaje budú zaradené do školského 
administratívneho systému a niektoré z nich budú uvedené vo vysvedčeniach, 
žiadostiach, potvrdeniach a v korešpondenčnej či elektronickej komunikácii medzi 
vami a našou školou. Nemusíte mať obavy. Vaše údaje k nám putujú šifrovanou 
komunikáciou, nakladanie s údajmi je riadené schváleným bezpečnost-
ným  projektom, Zákonom o ochrane osobných údajov a politikou nariadenia GDPR. 

Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré do 31.08. 2021 (vrátane) dovŕšia vek 6 rokov  a 
tiež deti, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku. 

Ďalšie informácie k zápisu: 

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 4 týždňov od 
skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 

Rodič (zákonný zástupca) môže školu požiadať o odklad začiatku plnenia povinnej 

školskej dochádzky. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a 
dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 
Pri zápise sa tieto prílohy nevyžadujú. Rodič (zákonný zástupca) ich doručí 
dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia 
školského vyučovania. 

Pri zápise je nutný podpis-súhlas oboch rodičov (zákonných zástupcov). V prípade, 
že prihlášku nemôže podpísať jeden z rodičov (zákonný zástupca), je potrebné 
priniesť alebo poslať splnomocnenie neprítomného zákonného zástupcu. 

(Splnomocnenie sa nachádza na poslednej strane tohto dokumentu) 



 
Predčasné zaškolenie žiakov: 
Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej 
dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti 
zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre 
deti a dorast sa nevyžaduje, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



....................................................................................................................................................... 
Kto splnomocňuje – zákonný zástupca (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, tel. kontakt) 

 

SPLNOMOCNENIE 

 

Splnomocňujem svoju manželku / manžela / družku / druha * 

meno a priezvisko ..................................................................................................................... 

adresa trvalého bydliska .......................................................................................................... 

číslo občianskeho preukazu ..................................................................................................... 

meno a priezvisko nášho syna/našej dcéry * ........................................................................ 

 

na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza v súvislosti so zápisom do 1. ročníka 

v školskom roku 2021/2022 medzi splnomocnenou osobou 

a 

Základnou školou s materskou školou sv. Kríža, Petržalská 21, 06001 Kežmarok 

 

 

V .........................................................., dňa .......................................... 

 

 

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

     podpis matky, družky      podpis manžela, druha 

       zákonného zástupcu *        zákonného zástupcu * 

 

 

 

 

* nehodiace sa prečiarknite 

 

 


