
Najčastejšie otázky k zápisu žiaka do 1. ročníka 

 

Kedy rodič musí zapísať dieťa do prvého ročníka? 

V súlade s § 19 ods. 3 a § 20 ods. 2 zákona č. 209/2019, Z. z. o výchove a vzdelávaní sú 

zákonní zástupcovia dieťaťa povinní prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

Povinná školská dochádzka sa začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď 

dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. 

 

Na zápis idú deti narodené medzi 1. septembrom 2014 a 31. augustom 2015 a deti s 

odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. V prípade, že bude mať 

vaše dieťa odklad, aj tak ho musíte zapísať. 

 

Sú tieto podmienky na každej škole rovnaké? Kto ich určuje? 

V každej škole sú podmienky prijímania rovnaké, určuje to zákon č. 209/2019 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní. 

 

Môže dieťa nastúpiť do školy skôr? V akých prípadoch? 

Školský zákon myslí na túto možnosť v § 19 ods. 8, začiatok plnenia povinnej školskej 

dochádzky je teda možný aj pred dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa. V takomto 

prípade je potrebné, aby zákonný zástupca k svojej žiadosti predložil súhlasné vyjadrenie 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a tiež súhlasné vyjadrenie 

všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 

Je potrebný doklad o školskej zrelosti? 

Doklad o školskej zrelosti, ktorý vydáva CPPPaP, nie je k zápisu potrebný. Predložiť ho 

musíte v prípade, že žiadate o odklad školskej dochádzky svojho dieťaťa. 

 

Kedy sa školská dochádzka odkladá? 

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok je vždy na 

základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti je odporučenie 

všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie. O odklade povinnej školskej dochádzky rozhoduje riaditeľ školy, ak 

dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť (§ 19 ods. 4 školského 

zákona). 

 

Je potrebné zapísať aj dieťa, ktoré sa dlhodobo zdržuje v zahraničí ?  



V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí, zákonný zástupca ho 

musí zapísať aj do základnej školy v SR, spravidla v mieste trvalého bydliska (kmeňová 

škola). Príslušná základná škola vydá rozhodnutie o osobitnom plnení povinnej školskej 

dochádzky mimo územia SR a informuje o podmienkach vykonávania komisionálnych 

skúšok. 

Ak ide o vzdelávanie v škole mimo územia SR, zákonný zástupca žiaka do 30 dní po príchode 

žiaka do krajiny pobytu predloží riaditeľovi kmeňovej školy potvrdenie s uvedením názvu a 

adresy školy, ktorú žiak navštevuje. Tento doklad predkladá vždy k 15. septembru príslušného 

školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní mimo územia SR. 

 

Čo je spádová škola? 

Spádová škola je základná škola so sídlom v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý 

pobyt. Školské obvody sú zriadené z dôvodu, aby každé dieťa malo zaručené miesto v škole 

na povinnú školskú dochádzku. Rozhodnutie o tom, ktoré ulice patria do daného školského 

obvodu je v kompetencii zriaďovateľa školy (Mesto Šaľa).  

 

ZŠ Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, Šaľa – spádová oblasť 

Územie mesta Šale, ktoré tvoria ulice: SNP- pravá strana od Staničnej po Štúrovu, Sadová, 

Malá, L. Novomeského, Kráľovská od  SNP po Hlavnú, Nemocničná, Hlavná, Budovateľská, 

Družstevná, Broskyňová, Záhradnícka  od  Družstevnej  po  Orechovú, Orechová,  J. Palárika, 

Brezová, Gagarinova, Markovičova, Kalinčiakova, Ružová, Železničná, Drieňová, Lipová, 

Dolná od križovatky s Družstevnou smer Vlčany, V. Šrobára, Letná, Jazerná, Jesenského, 

Lesná, Pažitná, Krátka, Jarmočná, Vlčanská, Nezábudková, Tulipánová, Diakovská, Kilič, 

Hetméň, Liesková, Jelšová, Dubová, Jaseňová, Hrabová, Gaštanová, Topoľová, Javorová, 

Feketeházyho, Kúpeľná. 

 

Je povinnosťou riaditeľa školy prijať všetkých žiakov, ktorí sa zúčastnia zápisu do 

školy?  

Riaditeľ spádovej školy má povinnosť prednostne prijať žiakov s miestom trvalého 

a aktuálneho bydliska v príslušnom školskom obvode. Žiakov z iných školských obvodov 

môže prijať do naplnenia kapacitných možností školy.  

 

Môže rodič zapísať dieťa do školy, ktorá nepatrí do jeho školského obvodu?  

Rodič má právo pre svojho budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu, to znamená 

aj takú, ktorá nie je v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt (§ 20, ods. 5 zákona 

č. 209/2019 Z. z. - školský zákon). Ak sa rodič rozhodne pre základnú školu mimo svojho 

školského obvodu, nemusí túto skutočnosť oznamovať základnej škole, ktorá sa nachádza v 

jeho školskom obvode. Uvedené informácie si vymieňajú medzi sebou riaditelia príslušných 

škôl a zriaďovateľ. 



 

Chcem dieťa zapísať na Vašu školu, ale druhý zákonný zástupca dieťaťa s tým 

nesúhlasí. Môžem to urobiť aj bez neho? 

Nie je možné to urobiť bez druhého zákonného zástupcu dieťaťa, ak to nemáte nejakým 

úradným spôsobom ošetrené. 

 

Máme záujem o triedu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (VIN). Ako 

postupovať? 

V tomto prípade to uvediete v elektronickej prihláške do poznámky a zároveň môžete 

kontaktovať ktorékoľvek CPPPaP, nakoľko do „n-tried“ nastupujú žiaci z celého okresu Šaľa 

ale aj z okolitých okresov. Kontakt do CPPPaP v Šali: 031/770 54 64. 

 

Aké predmety môžeme očakávať? Aké krúžky škola poskytuje? 

V 1. ročníku bežnej triedy okrem základných premetov, ako je slovenský jazyk, matematika, 

prvouka, výchovné predmety, začínajú žiaci aj s dvomi hodinami anglického jazyka. 

V druhom ročníku potom ešte pribudne informatika. 

V 1. ročníku triedy pre žiakov s VIN okrem základných predmetov začínajú žiaci s tromi 

hodinami anglického jazyka, hodinou informatiky a obohatenia. V treťom ročníku pribudne 

nemecký jazyk. 

Škola každoročne spúšťa niekoľko krúžkov, medzi obľúbené patria tanečný, počítačový, 

výtvarný, biblický, novinársky, gymnastický krúžok, športové hry. Zoznam krúžkov sa mení 

podľa záujmu žiakov a učiteľov. 

 

Čo sa očakáva od budúceho prváka ?  

Základné požiadavky:  

 čistá a zrozumiteľná reč, schopnosť komunikovať, vyjadrovať sa plynulo,  

 dostatočne vyvinutá hrubá motorika - dieťa dokáže stáť na jednej nohe, poskakovať, 

podliezať apod., 

 dostatočne vyvinutá jemná motorika - dokáže sa samostatne obliecť a obuť, pozapínať 

si gombíky a zaviazať šnúrky, vymaľovať tvar bez prechodu za vyznačenú čiaru a 

pod.  

 dieťa má poznať základné farby i základné geometrické tvary - kruh, štvorec, 

trojuholník, obdĺžnik,  

 od dieťaťa sa očakáva pozornosť, schopnosť komunikovať a sústrediť sa na určitú 

činnosť, 

 od dieťaťa sa očakáva samostatnosť pri samoobslužných činnostiach - prezúvanie, 

obliekanie, dávanie si vecí do aktovky, wc. 

 

https://www.google.com/search?q=cpppap+%C5%A1a%C4%BEa&rlz=1C1GCEA_enSK911SK911&oq=cppp&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l4j69i60l2.1599j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Dieťa by malo tiež vedieť:  

 nakresliť postavu so všetkými znakmi,  

 vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predlohy,  

 porozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť obsahu,  

 vedieť naspamäť detskú básničku alebo pesničku,  

 orientovať sa v priestore (vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo). 

 

Sú pri zápise nejaké poplatky? 

Nie, pri zápise nie sú žiadne poplatky. Všetky (ZRPŠ, poplatok na hygienu, poplatok za ŠKD, 

atď.) sa hradia až po nástupe v septembri. 

 

Aké pomôcky majú rodičia prvákovi zabezpečiť? 

Školské pomôcky v 1. ročníku – orientačný zoznam (každý učiteľ si ich môže upraviť) 

Zošity:  

 511 – 7 ks                        

 512 – 5 ks                                          

 520 –2 ks 

 624 –2 ks                          

Výkresy:  

 malé (A4) –40 ks    

 veľké(A3) –30 ks 

Náčrtník -1ks 

Farebný papier – 1 ks (20 listov) 

V taške a v peračníku : 

 ceruzka č. 2 – 2 - 3 ks,   

 guma, strúhadlo,  

 lep-tyčinka,  

 nožnice, 

 farbičky,        

 malé fixky,  

 2 perá (Stabilo, Tornádo, Pilot) 

 pravítko 

 

Výtvarná výchova: 

 malý obrus,   

 plastová nádoba na vodu a štetce ,  

 veľké vodové farby,  

 veľké temperové farby, 

 voskovky ,  



 fixky, pastelky,  

 štetce č. 6, 10, 12 (plochý), č. 6, 8 (guľatý),  

 veľká plastelína, 

 lepidlo-tyčinka, tekuté lepidlo,  

 nožnice,  

 čierny tuš, handrička.  

 Pomôcky na výtvarnú výchovu, vložiť do  menom označenej krabice, kufríka, a i. 

 

 Telesná výchova:  

 tričko,  

 tepláky,  

 ponožky,  

 tenisky,  

 mikina. 

Vložiť do látkového vrecka (označiť). 

 

Iné: 

 obaly na zošity a učebnice, 

 zakladač,  

 uterák,  

 vešiak na kabát,  

 prezuvky s bledou podrážkou.   

Všetko označiť menom alebo značkou. 


