
 
 
 
 
 
 

Kritériá prijatia žiaka do 1. ročníka ZŠ 
 

Riaditeľka Základnej školy sv. Augustína, Moyzesova 1, 017 01 Považská Bystrica určuje 

nasledovné kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka ZŠ sv. Augustína pre školský rok 

2022/2023: 

 

A Všeobecné podmienky prijatia: 

 

1. Do prvého ročníka ZŠ je v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov prijímané dieťa, ktoré spĺňa podmienky na začiatok povinnej školskej 

dochádzky. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje 

po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak osobitný zákon 

neustanovuje inak. 

2. Do 1. ročníka ZŠ na plnenie povinnej školskej dochádzky môže byť prijaté výnimočne aj 

dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, ak o to požiada jeho zákonný zástupca a k 

žiadosti predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

3. Podmienkou prijatia je prihlásenie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

zákonným zástupcom dieťaťa spravidla na zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky. Termín zápisu určuje v zmysle platnej legislatívy zriaďovateľ školy. 

4. V opodstatnených prípadoch môže byť dieťa prihlásené na plnenie povinnej školskej 

dochádzky po splnení náležitostí aj mimo určeného termínu zápisu. 

5. Ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť, na základe rozhodnutia riaditeľky MŠ, ktorú 

dieťa navštevuje, o predĺžení predprimárneho vzdelávania, môže rozhodnúť riaditeľ ZŠ 

o neprijatí dieťaťa. Aj v tomto prípade je potrebné dostaviť sa na zápis. 

 

B Špecifické podmienky prijatia: 

 

1. Podmienkou prijatia dieťaťa do prvého ročníka ZŠ je úspešné zvládnutie 

monitoringu školskej zrelosti a kapacitné možnosti školy. 

2. Pre školský rok 2022/2023 v ZŠ sv. Augustína plánuje zriaďovateľ otvoriť 1 triedu 1. 

ročníka s maximálnym počtom 24 detí. 

3. Z kapacitných dôvodov nemusí byť automaticky prijaté každé dieťa, ktoré sa zúčastní 

zápisu do 1. ročníka. 

 

 

 

 

 

 



4. Pri väčšom počte záujemcov o prijatie ako sú kapacitné možnosti bude zohľadnené: 

a) výsledky monitoringu pri zápise, 

b) súrodenec vo vyššom ročníku, 

c) život rodiny v súlade s katolíckou vierou a morálkou, 

d) ochota spolupráce rodičov a školy. 

5. Škola si vyhradzuje právo výberu a určenia poradia žiakov. 

6. V prípade uvoľnenia miesta z dôvodu nenastúpenia niektorého z prijatých žiakov, 

budú rodičia/ zákonný zástupca detí „náhradníkov“ kontaktovaní vedením školy. 

7. Ak je dieťa klientom CPPPP škola má právo oboznámiť sa so správou z odborného 

vyšetrenia dieťaťa. Túto informáciu je potrebné uviesť v elektronickej prihláške. 

8. O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľka školy najneskôr do 15. júna 

2022. 

 

C Administrácia zápisu: 

 

1. Zákonný zástupca dieťaťa vypíše a odošle elektronickú prihlášku sprístupnenú na 

Edupage ZŠ sv. Augustína v Považskej Bystrici. 

2. Následne budú rodičom mailom zaslané potrebné údaje ohľadom fyzického zápisu. 

Rodičia si vyberú dátum a čas zápisu prostredníctvom aplikácie.   

3. Pri vstupe do školy rodič:  

1. Odovzdá Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti /v prílohe/, 

2. je potrebné mať respirátor. 

Zápis bude aj za účasti dieťaťa.  
 
3. Je potrebné si priniesť: 

• Občiansky preukaz zákonného zástupcu. 
• Prihlášku NETLAČIŤ, stačí keď ju rodičia podpíšu v škole. 
• V prípade, že sa nemôžu obaja rodiča zúčastniť zápisu, vyplnia splnomocnenie /v 

prílohe/. 
• Kópiu správy o školskej zrelosti z CPPPaP – ak im bola doručená. 
• Ak dieťa absolvovalo akékoľvek vyšetrenie v Centre špeciálno-pedagogického 

poradenstva, prípadne CPPPaP,  tak prosíme o dodanie kópie správy z tohto 
vyšetrenia. 

• V prípade súdom zverenú starostlivosť o dieťa jednému z rodičov a pozbavenie 
rodičovských práv druhého rodiča, prosíme o dodanie kópie relevantného dokladu. 

• V prípade, že rodič zvažuje odklad, prekonzultuje to na zápise s p. učiteľkou. 
 

Rozhodnutie o prijatí bude vydané po skompletizovaní všetkých potrebných dokumentov. 
 
 
V Považskej Bystrici, dňa 14.3. 2022    
 

PaedDr. Eva  Iliašová 
    riaditeľka školy 

 
 
 
 

  


