
Zápis na školský rok 2022/2023 

      Základná škola s materskou školou      

Brusno, Školská 622/24, Brusno 
 

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že 

  

ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA 
 

na školský rok 2022/2023 sa uskutoční  bez osobnej prítomnosti detí 

papierovou formou v čase: 
  
  

od 25. apríla do 27. apríla 2022 od 13:00 hod. do 16.00 hod. 

 

Ţiadosť a ostatné potrebné dokumenty si môţete stiahnuť        

na stránke školy alebo vyplniť priamo v škole počas zápisu.   

Vyplnené dokumenty je potrebné doručiť do školy najneskôr 

do 29. apríla 2022. 
 

Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2015 do 31.8.2016 

a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej 

dochádzky. 

 

Zapísané musí byť každé dieťa, ktoré do 31. augusta dovŕši šiesty rok, a to 

aj vtedy, ak jeho zákonný zástupca chce požiadať príslušnú materskú 

školou o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, lebo 

dieťa nedosiahlo školskú zrelosť. V minulosti takýto rodič žiadal o odklad 

školskej dochádzky. Tento rok sa zrušil odklad školskej dochádzky, 

o ktorej rozhodoval riaditeľ základnej školy. Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov 

nedosiahne školskú zrelosť, je síce povinnosťou rodiča zapísať ho do 

základnej školy, ale rodič musí písomne požiadať riaditeľ materskej školy 

o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej 

škole. Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie. Základnej škole treba 

nahlásiť, že dieťa bude pokračovať vo vzdelávaní v MŠ. 



Podpisy zákonných zástupcov a doručovanie rozhodnutia  

Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a 

vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje 

podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.  

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:   

 jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností 

vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu 

rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak 

spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania 

uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon 

neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia 

súdu),  

 jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania 

uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon 

neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného 

lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať) alebo 

  vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou 

prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani 

doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je 

možné preukázať napríklad písomným vyhlásením podľa prílohy č. 2).  

Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia 

dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia 

riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (príloha č. 3). 

 Rozhodnutie o prijatí sa doručí obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú 

zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu 

deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, 

ktoré doručia riaditeľovi základnej školy (príloha č. 3).  

Ak je v prihláške uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, nepovažuje sa 

to za nedostatok podania. Ak je v prihláške uvedená doručovacia adresa len jedného 

zákonného zástupcu, riaditeľ základnej školy nie je povinný druhú doručovaciu adresu 

zisťovať a rozhodnutie sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja 

zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému 

zákonnému zástupcovi osobitne. 


