
Pokyny k zápisu do 1. ročníka 

Vážení rodičia, 
ďakujeme Vám, že ste si pre výchovu a vzdelávanie Vášho dieťaťa vybrali našu školu. Radi by 
sme Vám poskytli informácie k zápisu do 1. ročníka: 

• Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Brezová 19, Piešťany pre školský rok 2023/2024 sa 
uskutoční v dňoch: 
 
14.04.2023 od 14:00 hod. do 18:00 hod. 
15.04.2023 od 08:00 hod. do 12:00 hod. 
 
v budove základnej školy. 
 

• Na základe zákona č. 245/2008 Z. z., Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa prijíma na základné vzdelávanie podľa § 
60  do prvého ročníka základnej školy dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo 
školskú spôsobilosť, t.j. dieťa narodené od 01.09.2016 do 31.08.2017 a dieťa, ktoré 
malo v školskom roku 2022/2023 odklad povinnej školskej dochádzky. 
 

• Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, 
keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. V opačnom prípade, 
ak dieťa ešte nedovŕši šiesty rok veku, je zo strany zákonných zástupcov potrebné 
priniesť k zápisu: 

 súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie 

 súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast   
 

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

• Spádovú školu si môže zákonný zástupca dieťaťa overiť vo VZN Mesta Piešťany. 
 

• Zákonní zástupcovia dieťaťa vyplnia (s diakritikou) elektronickú prihlášku zverejnenú 
na web sídle školy. Podľa § 144a, zákona č. 245/2008 účinného od 1.1.2022 sa na 
prihláške vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov. Vyplnenú elektronickú 
prihlášku škola vytlačí a obaja rodičia, pri zápise, po overení údajov (rodný list dieťaťa 
a OP oboch zákonných zástupcov), ju podpíšu. 
Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje ak: 

 jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských 
práv a povinností (doklad napr. neoverená kópia rozhodnutia súdu) 

 jeden z rodičov nie je schopný podpísať sa (vyžaduje sa o tom potvrdenie 
lekára) 

https://www.piestany.sk/e_download.php?file=data/editor/379sk_11.pdf&original=2023_3_SO.pdf


 vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko 
prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (rodič predloží 
písomné vyhlásenie) 

 ak sa rodičia na tom dohodli (rodičia predložia písomné vyhlásenie) 
 

• Zákonní zástupcovia dieťaťa, ktorí nemajú možnosť prihlásiť svoje dieťa elektronicky, 
vyplnia obaja rodičia prihlášku v stanovenom termíne na mieste zápisu osobne. 
 

• Ak sa dieťa bude stravovať v školskej jedálni, zákonní zástupcovia vyplnia na mieste 
zápisu osobne prihlášku na stravovanie. 
 

• V prípade, že má zákonný zástupca dieťaťa pochybnosti o školskej zrelosti, môže 
kontaktovať CPP v Piešťanoch na tel. čísle 0911 887 745, 0948 612 552, prípadne  
www.cpppap.webnode.sk , email: cpppiestany@gmail.com 
 

• Ak má zákonný zástupca dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je 
treba doložiť vyjadrenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania 
rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2023. 
 

• O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý 
predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať. Riaditeľ 
školy do 30. júna zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky 
obci, v ktorej majú trvalý pobyt. 
 

• Ak nemožno umiestniť dieťa do základnej školy, riaditeľ tejto školy informuje 
zákonného zástupcu dieťaťa a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve, 
ktorý následne určí školu, v ktorej bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku, alebo 
zabezpečí inú formu jeho vzdelávania podľa tohto zákona. 
 
 

Bližšie informácie k zápisu do 1. ročníka budú zverejnené v priebehu marca 2023 po vydaní 
Usmernenia k prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2023/2024 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Prosíme sledovať stránku školy. 
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