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Oznámenie zápisu detí do 1. ročníka ZŠ  pre školský rok 2021/2022 

 

Vážení rodičia, 

 

pred zápisom detí do 1. ročníka základnej školy odporúčame Vám oboznámiť sa so školským 

obvodom základnej školy podľa trvalého bydliska, kde bývate. Následne navštívte webovú stránku 

konkrétnej školy, kde bude zverejnená okrem iných informácií aj „elektronická prihláška“, ktorú 

vyplňte presne podľa rodného listu dieťaťa a odošlite do 6.apríla 2021.  

 

Webové adresy škôl: 

 

Základná škola, Gorazdova 1174/2, Púchov www.zsgorazdovapuchov.edupage.org 

Základná škola „J. A.Komenského“, Komenského 652/50, Púchov www.zskompv.edupage.org  

Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov  www.zsmladeznicka.edupage.org  

Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23, Púchov www.zsslovanpu.edupage.org  

 

Základná škola na základe týchto informácií z prihlášky vopred vygeneruje rozhodnutie, ktoré 

potvrdí a podpíše riaditeľka školy. Jeden zo zákonných zástupcov žiaka s čestným prehlásením druhého 

zákonného zástupcu, že súhlasí so zápisom dieťaťa na konkrétnu ZŠ, príde do školy rozhodnutie v nižšie 

uvedených termínoch proti podpisu prevziať.  

 

Pri preberaní rozhodnutia je potrebné sa preukázať občianskym preukazom a rodným listom 

dieťaťa. Až po prevzatí rozhodnutia zákonným zástupcom je dieťa zapísané do konkrétnej základnej 

školy pre školský rok 2021/2022, čím je splnená povinnosť zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky, ak dosiahlo vek 6 rokov k 31.8.2021. 

 

POZOR ZMENA! 

( nie je možné požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky v ZŠ) 

 

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku života nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka 

materskej školy na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva 

a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaným súhlasom rodiča 

vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. 

Takúto situáciu odporúčame okamžite riešiť v súčinnosti s riaditeľkou príslušnej materskej školy. 

 

 

Termín prevzatia rozhodnutí: 

  7. apríla 2021 od 14,00 do 17,00 hod. 

14. apríla 2021 od 14,00 do 17,00 hod. 

21. apríla 2021 od 14,00 do 17,00 hod. 

 

Ak zákonný zástupca nemá prístup k internetu, príde vo vyššie uvedených termínoch do 

školy, preukáže sa potrebnými dokladmi a zamestnanec školy vyrieši zápis v jeho prítomnosti. 

 

 

MESTO PÚCHOV 
Školský úrad  
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Zákonným zástupcom odporúčame dodržiavať k zápisu školské obvody: 

 

- ak sa rozhodnete pre ZŠ mimo určeného školského obvodu, dieťa bude zapísané po dohode 

s riaditeľkou základnej školy len v prípade, ak bude mať voľnú kapacitu, 

 

- ak je dieťa  v zahraničí, požiadajú zákonní zástupcovia riaditeľku príslušnej ZŠ podľa školského 

obvodu v Púchove rozhodnúť o možnosti plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia 

Slovenskej republiky. 

 

 

 

     JUDr. Katarína HENEKOVÁ 

                 primátorka mesta 

 

 

 

 


