
Hlavným kritériom pre vstup do prvej triedy je vek dieťaťa. Rodičia sú povinní prihlásiť 
školopovinné dieťa po dovŕšení šiestich rokov na zápis do školy. Týka sa to aj detí, ktorým bol 
odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok a detí so zdravotným 
znevýhodnením. Pri zápise sa kladie dôraz na telesnú a psychickú vyspelosť dieťaťa a tiež jeho 
motorické schopnosti. To pri zápise môže okrem pedagógov posudzovať aj prizvaný psychológ. 
Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Neprihlásenie dieťaťa sa 

považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331,94 €. 

 

Podľa §5 ods. 3 písm. a), e), f), g) zákona č. 596/2003 Z. z., §3 ods. 1, §14 ods. 1 v spojení s §16 

ods. 1 zákona č. 71/1067 Zb. a §31 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zastupujú záujmy dieťaťa obaja zákonní 

zástupcovia, preto sa pri zápise žiaka do 1. ročníka vyžaduje prítomnosť OBOCH zákonných 

zástupcov dieťaťa (osoby uvedené v rodnom liste dieťaťa), ktorých totožnosť sa overuje na 

základe občianskeho preukazu. 

Neprítomnosť zákonného zástupcu na zápise sa dokladuje: 

1. PLNÁ MOC – jeden zákonný zástupca splnomocní druhého na právne úkony, ku ktorým 

dochádza v súvislosti so zápisom dieťaťa do 1. ročníka. Plná moc nemusí byť notársky 

overená. Vzor splnomocnenia nájdete ako prílohu tohto dokumentu. Zákonní zástupcovia 

dieťaťa nemôžu splnomocniť tretiu osobu! (stará mama, strýko, dospelé dieťa a pod.) 

2. ROZVOD – zákonný zástupca dieťaťa predloží kópiu rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa 

do výchovy s určením rodičovských práv. 

3. VÝŽIVNÉ – ak zákonný zástupcovia dieťaťa neboli zosobášení a nepodieľajú sa na 

spoločnej výchove dieťaťa, zákonný zástupca, ktorý žije v spoločnej domácnosti 

s dieťaťom, predloží kópiu rozhodnutia súdu o určení výživného, z ktorého je zrejmé, 

komu je dieťa zverené do výchovy. 

4. ÚMRTIE – zákonný zástupca dieťaťa predloží kópiu úmrtného listu druhého zákonného 

zástupcu dieťaťa. 

5. RODNÝ LIST – ak na rodnom liste dieťaťa nie je uvedený otec, - matka predloží kópiu 

rodného listu dieťaťa 

6. ZVERENIE DIEŤAŤA DO VÝCHOVY – opatrovník predloží kópiu rozhodnutia súdu o zverení 

dieťaťa do výchovy s určením rodičovských práv 

7. VÝKON TRESTU – kópia rozhodnutia súdu o dočasnom pozbavení rodičovských práv 

počas výkonu trestu v prípade, ak bolo tak súdom rozhodnuté. 

 

Na zápis dieťaťa do prvého ročníka je potrebné priniesť: 

1. kópiu rodného listu dieťaťa 

2. občianske preukazy zákonných zástupcov 

3. doklad zdôvodňujúci neprítomnosť druhého ZZ  

4. správy z vyšetrenia v CPPPaP, ak bolo dieťa vyšetrované 

 
Zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať iba na jednu školu! 



 

O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2019. Rozhodnutie 
o prijatí žiaka do školy, prípadne o povolení odkladu povinnej školskej dochádzky o jeden rok sa 
doručuje do vlastných rúk obom zákonným zástupcom dieťaťa. 
 

Plnenie povinnej školskej dochádzky v zahraničí 
 

Deti Slovákov žijúcich v zahraničí musia absolvovať základnú školu aj na Slovensku. Zákonnú 
povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR 
a takisto aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije. V prípade, že 
má dieťa dvojité občianstvo, rodič tak urobiť nemusí, pokiaľ navštevuje školu v danom štáte 
podľa jeho legislatívy.  

Ak sa zákonní zástupcovia dieťaťa nemôžu zúčastniť osobne zápisu do 1. ročníka, môžu 
splnomocniť inú osobu, aby dieťa zapísala do základnej školy na Slovensku. Splnomocnená osoba 

sa preukáže rodným listom dieťaťa, splnomocnením od zákonného zástupcu dieťaťa a svojím 
občianskym preukazom.  

Zákonní zástupcovia dieťaťa musia písomne požiadať riaditeľku školy o povolenie navštevovať 
základnú školu v zahraničí. Žiadosť musí obsahovať okrem iných náležitosti názov a adresu školy, 
ktorú bude dieťa v zahraničí navštevovať a predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí. 

Zákonný zástupca žiaka predloží doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že 
žiak navštevuje príslušnú školu vždy k 15. septembru príslušného školského roka. Po absolvovaní 
štúdia v zahraničí je zákonný zástupca žiaka povinný predložiť  riaditeľovi  školy v SR overenú 
fotokópiu vysvedčenia najneskôr do 31. augusta príslušného školského roka, kedy ukončil 
štúdium na zahraničnej škole. 


