
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ – Grundschule Kežmarok 
 

Vážení rodičia,  

opäť je tu obdobie, kedy sa  rozhodujete, ktorá základná škola bude pre Vaše dieťa tá 

správna. Ktorá im vytvorí príjemnú atmosféru, ktorá ponúkne dobré priestorové vybavenie, 

výborných a skúsených učiteľov, možnosť učiť sa cudzie jazyky, moderné pomôcky, zaujímavé 

mimoškolské aktivity, možnosť pracovať s počítačmi a pod. 

 

Naša škola je pre Vás a Vaše deti pripravená splniť všetky tieto požiadavky. 

 

Na plnenie povinnej školskej dochádzky sa zapisujú deti narodené od 1.9.2014 do 

31.8.2015 a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky. V novom 

školskom roku môžete pre svoje dieťa zvoliť vzdelávanie v triede s rozšíreným vyučovaním 

nemeckého jazyka alebo anglického jazyka (vyznačiť v elektronickej prihláške). 

 

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2021/2022 sa bude konať 
 

12. a 13.  apríla 2021 v čase od 08:00 do 16:00 hod. bez prítomností detí. Tí rodičia, ktorí 

nemajú možnosť prihlásiť svoje dieťa elektronickou prihláškou (Prihláška na zápis žiakov do 

1.ročníka) viď. príloha, prídu v uvedenom termíne osobne do školy, alebo môžu nechať 

vytlačenú prihlášku v poštovej schránke školy na vchodovej bránke.  

  

AKO ZAPÍSAŤ DIEŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠK. DOCHÁDZKY 

 

a) vyplniť elektronickú prihlášku alebo  

b)  vyplniť Protokol o zápise do 1. ročníka, ktorý nájdete v prílohe a zaslať do 31.3.2021: 

  

- elektronicky na mailovú adresu riaditel@grundschule.sk, alebo  

- poštou na adresu:  ZŠ – Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok, alebo 

- osobným doručením do poštovej schránky.  

 

ODKLAD POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY 
V prípade, ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže zákonný zástupca požiadať 

o odklad povinnej školskej dochádzky. Žiadosť nájdete v prílohe „Žiadosť o odklad povinnej 

školskej dochádzky“ 

 

ZÁPIS DIEŤAŤA SO ŠVVP 

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží 

vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia 

o prijatí dieťaťa do základnej školy. 

 

ROZHODNUTIA 
Rozhodnutia o prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky alebo o odklade plnenia 

povinnej školskej dochádzky budú vydané po ukončení zápisu najneskôr do 15. júna 2021. 

Termín na ich prevzatie bude zverejnený na stránke našej školy. 

 

 

                                                                                                            Mgr. Miroslav Beňko 

                                                                                                                     riaditeľ školy 
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