
Kritériá prijatia žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky 

 

Všeobecné kritériá prijatia:  

1.) Do prvého ročníka ZŠ sa v súlade s § 19 zákona č. 245/2009 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijíma dieťa, ktoré spĺňa  podmienky na začiatok 
povinnej školskej dochádzky. 
 

2.) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok 
veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak. 
 

 
3.) Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade 

začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého 
ročníka základnej školy, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je 
odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva 
a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa alebo o 
jeho zaradení do nultého ročníka aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, a na základe 
predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným 
súhlasom zákonného zástupcu. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou školskou 
dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník. 
 

4.) Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, 
ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 
 

5.) Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú 
miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy a žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v 
inom zariadení na základe rozhodnutia súdu, ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to 
až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. Ak je počet žiakov vo veku plnenia povinnej 
školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v spádovej škole vyšší, ako sú kapacitné možnosti spádovej školy, postupuje 
zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.  
 

6.) Žiak, ktorý nemá trvalé bydlisko, plní povinnú školskú dochádzku v spádovej škole, ktorú určí orgán miestnej 

štátnej správy v školstve. ( Žiakovi, ktorý má trvalý pobyt  ,,mesto Zvolen“ určí spádovú školu zriaďovateľ – 

Mestský úrad Zvolen) 

 

 

Špecifické kritériá:  

 

1.) Na plnenie povinnej školskej dochádzky sú prednostne prijímané deti, ktorým bolo vydané rozhodnutie o odklade 

povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. 

2.) Deti s prechodným bydliskom v školskom obvode Základnej školy, J. Alexyho 1941/1, Zvolen – potvrdenie 

o prechodnom pobyte rodičia predložia pri zápise. 

3.) V závislosti od kapacitných možností školy sú zohľadňované kritériá:  

-  deti patriace do školských obvodov iných obcí, ktorých zákonní zástupcovia sa rozhodli zapísať dieťa do 1. ročníka    

   do ZŠ, J. Alexyho 1941/1 Zvolen  

- dopravná dostupnosť 

- starší  súrodenci navštevujúci tunajšiu základnú školu 


