
OZNÁMENIE O ZÁPISE DO 1. ROČNÍKA  ZÁKLADNÝCH  ŠKÔL  

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 

 

Mesto Krupina v súlade s § 20 ods.2 až 4 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa §10 ods.1 

vyhlášky MŠVVaŠ  SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení neskorších predpisov, 

Usmernenia k prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole  a v zmysle Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Krupina č.1/2010 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka 

a Dodatku č.1 k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu určuje zápis detí na plnenie 

povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2023/2024 

 

v Základnej škole Eleny Maróthy Šoltésovej /v prístavbe školy na ul. Školská/ a 

v Základnej škole Jozefa Cígera Hronského /v budove školy/     

 

26. apríla 2023 v čase  od 13.00 hod. do 17. 30 hod.  

 

 

Základná škola začína konanie vo veci zápisu na základe podnetu zákonného zástupcu 

dieťaťa. Týmto podnetom je prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky 

vyplnená zákonným zástupcom . 

 Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom.  

 Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu 

s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa .  

 Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok 

veku  a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po vyjadrení 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre 

deti a dorast. 

 

Podľa § 20 ods.4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje: 



a) meno, priezvisko a rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, 

národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde 

sa dieťa, žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu  

b) titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko zákonných zástupcov, adresa bydliska 

a  druh pobytu,  kontakt na účely komunikácie. 

        

 

Preto je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného 

zástupcu. 

 

O prijatí na základné vzdelávanie  do základnej školy rozhodne riaditeľ základnej  školy do 

15. júna 2023. 

Bližšie informácie budú zverejnené na web stránkach obidvoch základných škôl. 

Základná škola Jozefa Cígera Hronského   www.zskrupina.edupage.org 

Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej  www.zskrupina.sk 

    

 

 

                                                                                           Ing. Radoslav Vazan 

                                                                                                    primátor mesta 

 

http://www.zskrupina.edupage.org/
http://www.zskrupina.sk/

