
Prijímanie detí na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základných školách 

 
 

V Základnej škole v Hamuliakove, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hamuliakovo sa 

uskutoční zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 v súlade so schváleným Všeobecne 

záväzným nariadením obce Hamuliakovo, a to v termíne: 

 

 
13. a 14. apríla 2023 od 14.00 hod. do 17.00 hod. 

 

 
Miesto zápisu: nová budova základnej školy – vedľa obecného úradu – podľa trvalého pobytu 

žiakov a príslušného školského obvodu určeného Všeobecne záväzným nariadením obce 

Hamuliakovo 1/2023. 

 

 
Informácie k zápisu : 

• Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole po dovŕšení šiesteho roku veku (uvedený vek musí dovŕšiť 

najneskôr 31.8.2023 ) a po dosiahnutí školskej spôsobilosti. 

• O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ 

školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia 

zariadenia poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia 

dieťaťa. 

• Prihláška sa podáva na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného 

ministerstvom školstva. Žiadame zákonných zástupcov, aby údaje o svojom dieťati 

vypisovali presne podľa rodného listu. 

• Riaditeľ školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky 

žiakov, ktorí majú v školskom obvode príslušnej školy trvalý pobyt, a to až do výšky 

maximálneho počtu žiakov v triede. 

• Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inom obvode, ak ho riaditeľ tejto školy 

prijme na základné vzdelávanie. 

• Škola zverejní podmienky zápisu a podrobné informácie na svojom  webovom sídle 

a iných obvyklých miestach. 

• Prihlášku na plnenie povinnej školskej dochádzky podpisujú obaja zákonní 

zástupcovia dieťaťa a obom bude doručené aj rozhodnutie o prijatí či neprijatí. 

• Rozhodnutie riaditeľ školy vydáva do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, 

v ktorom sa má základné vzdelávanie začať. 

 

 
Základná škola pri zápise vyžaduje: 

a) osobné údaje o dieťati – meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého 

pobytu, alebo miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na 

adrese trvalého pobytu, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť – presne podľa 

rodného listu. 

b) osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu – titul, meno a priezvisko, 

rodné priezvisko, spôsobilosť na právne úkony, adresa bydliska a druh pobytu, zákaz 



pobytu, kontakt na účely komunikácie. 

c) údaje o dieťati a zákonných zástupcoch dieťaťa si škola overí na základe oficiálnych 

dokladov (rodný list, občiansky preukaz, potvrdenie o trvalom pobyte). 

 

 
Zápisy pre školský rok 2023/24 budú uskutočnené riadnou formou za osobnej  

účasti detí a ich zákonných zástupcov. 

 

 

 

 

 

 
 

V Hamuliakove 7. marca 2023                                                    Ing. Ludmila Goldbergerová 

starostka obce  


