
 
Zápis detí sa uskutoční   

15.4. - 30.4.2020 
Vzhľadom na súčasnú epidemiologickou situáciu a s tým súvisiace prijaté opatrenia bude zápis 

prebiehať podľa nasledujúcich pravidiel: 

1. Prihlásenie dieťaťa je elektronickou prihláškou, ktorú nájdete na                   

 https://zsmlynstropedu.edupage.org/ 

2. Rodičia buď vyplnia elektronickú prihlášku, alebo prídu osobne a prihlášku vyplnia v škole 

3. Rodič je zodpovedný za správnosť vyplnenia údajov na prihláške. 

4. Rodičia detí, ktorí vyplnili elektronickú prihlášku, prídu na overenie správnosti údajov v prihláške do 

dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania  do kancelárie školy 

a prinesú si so sebou tieto doklady(rodný list dieťaťa,občiansky preukaz (identifikačnú kartu), podľa potreby 

preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa, v  prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do 

výchovy a súhlas druhého zákonného zástupcu (čestné prehlásenie), a žiadosť o odklad (poskytneme).) 

 

5. Rodičia detí, ktorí z rôznych dôvodov nemali možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, prídu 

zapísať svoje dieťa od 15.4.2020  do 30.4.2020 v čase od 9.00 hod. – 12.00 hod. a od 15.00 do 16.00 

hod. v pavilóne G/hlavný pavilón na prízemí 
 

Prosíme rodičov/zákonných zástupcov, ktorí nemajú možnosť zapísať 
svoje dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky aby, pri osobnom 

zápise (bez prítomnosti dieťaťa) 
 mali rúško, rukavice a vlastné pero. 

 
Pri osobnom zápise a overovaní správnosti údajov zákonní zástupcovia dieťaťa predložia: 

 rodný list dieťaťa, 
 občiansky preukaz (identifikačnú kartu) 
 podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa 
 v  prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy a súhlas druhého zákonného zástupcu 

(čestné prehlásenie)  
 vytlačenú a podpísanú elektronickú  prihlášku do 1. ročníka 
 žiadosť o odklad (poskytneme) 

 
6. V prípade, ak rodič dieťaťa žiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, sa bude pri 

zápise vyžadovať iba žiadosť zákonného zástupcu o odklad/tlačivo nájdete na 
https://zsmlynstropedu.edupage.org/bez potvrdenia, alebo odporúčania všeobecného lekára pre deti a 
dorast a odporúčania príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Zákonný zástupca 
toto potvrdenie, alebo odporúčanie doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia 
mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 
 
 

Vedenie školy 
 

V prípade nejasností môžete volať na t.č.: 0903 943 208/Mgr. Aurélia Vidiščáková, zástupkyňa pre 1. stupeň ZŠ 
 


