CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE

Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e
 prevenciazuzkinpark@gmail.com, www.cpppapke.sk

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA a POSÚDENIE ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI
Informácie pre rodičov
Vážení rodičia,
v súvislosti s množiacimi sa otázkami ohľadom zápisu na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základných školách pre školský rok 2020/2021, posudzovania školskej
spôsobilosti detí a s tým súvisiaceho odloženia nástupu povinnej školskej dochádzky o 1 rok,
predčasného zaškolenia pred dovŕšením 6-teho roku veku a pod., Vám poskytujeme
nasledujúce informácie nadväzujúce na Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „školský zákon“) č. 2020/10610:1-A1030 z 26.3.2020.
Zapísať do základnej školy sa musí každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕši vek
6 rokov. V tomto školskom roku, vzhľadom k mimoriadnej situácii a opatreniam týkajúcich
sa prevencie pred šírením infekcie COVID-19 bude zápis prebiehať za iných podmienok, než
zvyčajne.
- Na zápis príde rodič do školy sám, bez dieťaťa. Zápis prvákov bude prebiehať v čase
od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 podľa pokynov zriaďovateľa – Magistrátu mesta
Košice – oddelenie školstva.

- Pre deti s normálnym psychickým a fyzickým vývinom, nie je pre prijatie do školy
potrebná žiadna, ani skríningová diagnostika školskej spôsobilosti.
Vyšetrenie školskej spôsobilosti je potrebné, ak:
 rodič žiada vyšetrenie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 rodič žiada o odklad povinnej školskej dochádzky
 rodič žiada o predčasné zaškolenie dieťaťa.
- 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, najneskôr do 15. júna 2020.
- Na zápis musí prísť zákonný zástupca dieťaťa aj vtedy, keď predpokladá, že dieťa bude
mať odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Dieťa síce zapíše do ZŠ, ale
zároveň požiada o odloženie začiatku plnenia školskej dochádzky.
- Súčasťou žiadosti o odklad býva štandardne odporúčanie všeobecného lekára pre deti
a dorast a odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
(CPPPaP). Je však mimoriadna situácia a tieto odporúčania sa pri zápise nebudú
vyžadovať. Odporúčania však rodič musí doručiť dodatočne, najneskôr do štyroch
týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

- Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky
výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného
zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude
vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne.
- Posúdenie školskej spôsobilosti dieťaťa a s tým súvisiace odloženie nástupu povinnej
školskej dochádzky o 1 rok, predčasné zaškolenia pred dovŕšením 6-teho roku veku
a pod., môže byť realizované iba osobne a výlučne individuálnou formou v zariadení
výchovného poradenstva a prevencie – v pôsobnosti materských a základných škôl
Košice II, Košice III a Košice IV v CPPPaP Zuzkin park 10, Košice. To bude možné až
po ukončení mimoriadnych opatrení, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia
mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
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