
  Základná škola, Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy  

 

Oznámenie o konaní zápisu do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 

Poverená riaditeľka  Základnej školy v Spišských Vlachoch, Ul. Komenského 6 oznamuje, že 

v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (§ 19,  §20, § 30) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole 

(§ 10), 

zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v našej škole sa bude konať 

 v dňoch  12., 13. a  14. apríla 2021 v čase od 8:00 - 16:00 hod. 

v kancelárii školského špeciálneho pedagóga (pavilón H na prízemí). 

 

V školskom roku 2021/2022 začínajú plniť povinnú školskú dochádzku deti narodené v čase 

1. 9. 2014 do 31. 12. 2014, deti narodené v čase od 1.1. 2015 do 31. 8. 2015  a deti, ktorým 

bol povolený odklad povinnej školskej dochádzky. 

 

Základná škola pri zápise vyžaduje: 

1. osobné údaje o dieťati v rozsahu 

o meno a priezvisko (je žiadúce, aby bolo uvedené  v tvare totožnom ako na 

rodnom liste), 

o dátum a miesto narodenia, 

o adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle 

zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, 

o rodné číslo, 

o štátna príslušnosť, 

o národnosť 

2. osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu 

o meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, 

o adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na 

adrese trvalého pobytu 

o kontakt na účely komunikácie. 

Vzhľadom na súčasnú situáciu, zápis sa uskutoční bez prítomnosti dieťaťa. Zákonný 

zástupca pri zápise osobne predloží občiansky preukaz, kópiu rodného listu dieťaťa (ak túto 

kópiu nepodal elektronicky). Ak sa zápisu zúčastní len jeden zákonný zástupca je vhodné, aby 

mal k dispozícii aj písomný súhlas druhého zákonného zástupcu. V prípade nariadenej 

striedavej starostlivosti je nutná účasť obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa. 

 

 V Spišských Vlachoch, 16. 03. 2021    Mgr. Helena Šofranková  

poverená riaditeľka školy 

 


