
 

Čo by mal vedieť zákonný zástupca o zápise dieťaťa do základnej školy 
 

 Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa, ktoré k 30.08. príslušného roka dosiahlo 
šesť rokov, na plnenie povinnej školskej dochádzky. V zmysle § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zápis 
koná v termíne od 15. januára do 15. februára príslušného roka.  

 

 Miesto, termín a čas zápisu určuje Mesto Trenčín prostredníctvom Útvaru školstva po 
prerokovaní s riaditeľmi základných škôl. Údaje o zápise sú zverejnené na úradnej tabuli 
a webovej stránke mesta, súčasne túto informáciu zverejnia aj riaditelia základných škôl na 
svojich informačných tabuliach a internetových stránkach ( článok 3 VZN Mesta Trenčín         
č. 16/2008). 

 

 Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, 
miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, ako aj meno, 
priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov či iných zákonných zástupcov.  

 

 Mesto Trenčín má jeden školský obvod, zákonní zástupcovia môžu vybrať pre svoje dieťa 
základnú školu podľa svojho výberu – nie sú obmedzení adresou bydliska. Riaditelia 
základných škôl sú však povinní prednostne prijímať deti s trvalým pobytom v meste Trenčín 
a v obciach, s ktorými mesto uzavrelo zmluvu o spoločnom školskom obvode – Hrabovka, 
Zamarovce.  

 

 Školský zákon poskytuje možnosť individuálneho vzdelávania detí na prvom stupni základnej 
školy. Rodič oň musí písomne požiadať riaditeľa základnej školy a zabezpečiť osobu, ktorá 
spĺňa kvalifikačné predpoklady pre učiteľov primárneho vzdelávania ( I. stupňa) základnej 
školy. Žiadosť musí obsahovať okrem iných údajov aj dôvody na povolenie individuálneho 
vzdelávania, individuálny vzdelávací program v súlade so školským zákonom, popis 
priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia žiaka, 
zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používané, 
ako aj meno a priezvisko pedagóga a jeho doklady o splnení kvalifikačných predpokladov.  

 

 Pokiaľ chcú rodičia zapísať do ZŠ dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť 
súhlasné vyjadrenie centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie                  
a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.  

 

 Ak dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť              
o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Potrebné je k 
tomu odporučenie centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie spolu so 
súhlasom rodiča.  

 

 Rodič by mal vyberať školu podľa zamerania, metód pedagogickej práce, organizácie 
vyučovania, možnosti mimoškolskej činnosti a pod.   

 

 Ak má dieťa zdravotný problém alebo je nejakým spôsobom hendikepované, mal by o tom 
rodič vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa informovať budúcich 
učiteľov. V špecifických prípadoch je potrebné, aby sa dieťaťu venoval špeciálny pedagóg, 
lebo nie každý učiteľ musí mať dostatočné skúsenosti a odborné predpoklady na to, aby 
vedel hendikepované deti učiť. Je potrebné zistiť, do akej miery je škola aj po personálnej 
stránke na takúto situáciu pripravená, inak to môže mať negatívny dopad na vývoj dieťaťa.   



 Miesto a čas zápisu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín sú 
nasledovné: 

 

Základná škola Dátum zápisu Čas zápisu  Miesto zápisu 

Bezručova 66 16.01. – 17.01.2012 15.00 – 18.00 hod. v priestoroch školy 

Dlhé Hony 1 23.01. – 24.01.2012 14.00 – 18.00 hod. v priestoroch školy  

Hodžova 37 23.01. – 25.01.2012 13.30 – 18.00 hod. v priestoroch školy   

Kubranská 80 17.01. – 19.01.2012 

APROGEN – triedy pre 

intelektovo nadaných 

žiakov: 

24.01. – 25.01.2012 

14.00 – 17.00 hod. 

 

14.00 – 17.00 hod. 

v priestoroch školy 

 

v priestoroch školy 

Na dolinách 27 06.02. -07.02.2012 14.00 – 17.00 hod. v priestoroch školy 

Ul. L. 

Novomeského 11 

16.01. – 18.01.2012 14.00 – 18.00 hod. v priestoroch školy 

Potočná 86 25.01.2012 10.00 – 17.00 hod. v priestoroch školy 

Veľkomoravská 12 06.02. – 08.02.2012 14.00 – 17.30 hod. v priestoroch školy 

Východná 9 16.01. – 18.01.2012 14.00 – 18.00 hod. v priestoroch školy 

 


