
Vedenie ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1, Košeca oznamuje, že 

 

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1.ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 
sa uskutoční v dňoch 

12.4.2021 a 13.4.2021  

v čase od 14,00 do 16,00 hodiny 

v priestoroch materskej školy v Košeci. 
 

POKYNY K ZÁPISU 

 

Na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zápis uskutoční bez osobnej 

prítomnosti detí a s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Vstup do 

budovy bude umožnený len s respirátorom po preukázaní sa negatívnym výsledkom testu na 

ochorenie Covid-19, odporúčame použiť ochranné rukavice a priniesť si vlastné pero. V prípade, že je 

zákonný zástupca žiaka chorý alebo sa z iných závažných dôvodov nemôže zápisu zúčastniť, oznámi 

túto skutočnosť riaditeľke školy emailom a dohodne si náhradný termín. 

 

Ako treba postupovať? 

 

1. Pred zápisom v termíne od 1. 4. 2021  do 12. 4. 2021 rodič vyplní elektronickú prihlášku na webovej 

stránke školy podľa nasledovného postupu: 

• na webovej stránke školy www.zskoseca.edupage.sk zvoľte v ľavom menu ponuku 

Elektronická prihláška do ZŠ  

• dôsledne vyplňte  údaje v prihláške (podľa rodného listu dieťaťa a OP oboch rodičov) 

• vyplnenú prihlášku potvrďte (odošlite) 

• odoslanú prihlášku vytlačte a podpísanú oboma zákonnými zástupcami odovzdáte pri zápise 

poverenému zamestnancovi školy, ktorý overí a skontroluje údaje uvedené v prihláške. 

 

2. V deň zápisu 

Vyplnenú a vytlačenú prihlášku podpísanú oboma zákonnými zástupcami odovzdá jeden z rodičov 

poverenému zamestnancovi školy, ktorý ju skontroluje. Žiadame o predloženie rodného listu dieťaťa 

a OP oboch rodičov z dôvodu overenia uvedených údajov v prihláške. Spolu s vyplnenými tlačivami 

odovzdáte poplatok 20,-€ na nákup pracovných zošitov a písaniek pre prváka.  

 

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do 15.júna 2021. 

 

Ak žiadate o odklad povinnej školskej dochádzky, vypĺňate Elektronickú prihlášku a zároveň Žiadosť 

o odklad.  

Tlačivo Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky je zverejnené v sekcii Tlačivá na stiahnutie. Súčasť 

žiadosti - odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí 

dodatočne, najneskôr do 15.júna 2021. 

 

Zároveň dávame do pozornosti ďalšie užitočné informácie pre rodičov, ktoré nájdete na webovej 

stránke školy v sekcii Informácie pred nástupom do 1. ročníka. 

http://www.zskoseca.edupage.sk/

