
Základná škola s materskou školou, Golianovo 60 
 

Z Á P I S      
do 1.ročníka  ZŠ 

na školský rok 2023/2024 

bude 

v utorok 4. apríla 2023 
v budove ZŠ – v I. triede na prízemí 

v čase od 13:30 do 17:00 h (dieťa v sprievode rodiča) 

Škola prijíma prihlášky v papierovej forme (04.04.2023) alebo v elektronickej forme (od 01.04.2023 

od 8:00 h do 03.04.2023 do 14:00 h). Osobný zápis 04.04.2023 je povinný pre každé dieťa. Pri osobnom 

zápise rodič podpíše dokumentáciu z prijímacieho konania. 

Prihláška v papierovej forme - TU:   

Prihláška v elektronickej forme – TU:   

Pri zápise rodič rozhodne o zaradení dieťaťa: 

- na vyučovanie etickej výchovy alebo náboženskej výchovy (povinne voliteľný predmet) 

- do školského klubu detí 

Škola ponúka: 

- vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka, 

- vyučovanie matematiky Hejného metódou, 

- inovačné prvky vyučovania, zážitkové učenie, 

- vyučovanie informatiky od 3.ročníka, 

- nadštandardné vybavenie všetkých učební najnovšími technológiami, vysokorýchlostný internet, 

- krúžkovú činnosť v oblasti športovej, umeleckej, poznávacej, 

- elektronickú žiacku knižku, 

- služby školského špeciálneho pedagóga,  

- kvalifikovaný pedagogický zbor, 

- telesnú a športovú činnosť zameranú aj na netradičné športy (florbal, korfbal, bedminton, softtenis, 

kurzy korčuľovania, plávania, lyžovania)  

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť: 

      -    rodný list dieťaťa, 

      -    občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu) dieťaťa, 

      -    v prípade rozvedených rodičov právoplatné súdne rozhodnutie o určení starostlivosti a práv rodičov, 

      -    vyplnený Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ spolu s Prílohou 1 (tlačivo dostanú rodičia detí, 

ktoré navštevujú našu MŠ, vopred v materskej škole, príp. si ju môžu vytlačiť z webového sídla školy:  

Dohoda zákonných zástupcov ZŠ aj MŠ - Príloha1) 

Dôležité upozornenie: 

      Zapísané musí byť každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.08.2023 vek 6 rokov (aj v tom prípade, ak rodič 

uvažuje o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, t.j. o odklade povinnej školskej 

dochádzky o 1 rok).      

Informácie na tel.č. 037/658 11 63 – Mgr. Beáta Husárová, zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ 

https://cloud-b.edupage.org/cloud?z%3A89H%2BkoWn%2BT0KpnbByCvY9NSOB6bevXkeKaJFL2ZcDZgXVIH6yioJanDJSnXXZAqt

