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OZNÁMENIE 

o povinnom zápise detí do prvého ročníka základnej školy  

na školský rok 2023/2024 

 

Zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční v dňoch 

4. 4. 2023 a 5. 4. 2023 elektronicky. 

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) sú zákonní zástupcovia dieťaťa, ktoré dovŕši                    

k 31. 8. 2023 šesť rokov veku, povinní prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 

škole. 

Žiadame zákonných zástupcov, aby vyplnili elektronickú prihlášku, ktorá bude k dispozícii  na webovej 

stránke našej školy vo vyššie uvedenom termíne.  

Následne bude škola kontaktovať zákonných zástupcov dieťaťa a pozve ich na verifikovanie uvedených 

údajov. Overovanie údajov sa vykoná v piatok 21. 4. 2023 od 15,00 hod. do 18,00 hod. a v sobotu         

22. 4. 2023 od 9,00 hod. do 13,00 hod. 

Na overovanie údajov nie je nutné prísť s dieťaťom. Zákonní zástupcovia prinesú:  
 

 rodný list dieťaťa 

 občiansky preukaz rodiča preukazujúci trvalé bydlisko v obci Most pri Bratislave 

 v prípade, že je dieťa zverené do opatery len jednému zákonnému zástupcovi, je potrebné 

doložiť súdne rozhodnutie a súčasne súhlas druhého rodiča so zapísaním dieťaťa do našej 

školy s overeným podpisom 

 

Podmienky: 

Riaditeľ školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú 
miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, t. j. v obci Most pri Bratislave. 
Podľa § 60 ods. 3 školského zákona „Do prvého ročníka základnej školy sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo 
šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť“. 
Žiakom, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku, sa pri prijímaní na základnú školu v školskom obvode, 
kde majú trvalý pobyt, musia vytvoriť rovnaké podmienky. Vo vzťahu k týmto žiakom nemôže riaditeľ 
základnej školy určovať žiadne ďalšie kritériá, ktoré by znemožňovali prístup k vzdelaniu iným žiakom 
s trvalým pobytom v rovnakom školskom obvode. 
 
Podľa § 8 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov „Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo 
školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa 
hlási. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej 
školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do 
ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak 
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trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.“ 
 
O prijatí na základné vzdelávanie do základnej školy rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. júna 2023. 
 

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. čísle 02/45951114, na našej internetovej stránke https://zs-

mostpribratislave.edupage.org/, prípadne na mobilných telefónnych číslach vedenia školy: 0911 

119 155 – riaditeľ školy, 0903 646 891 – zástupkyňa riaditeľa školy. 
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