
ZÁPIS  do 1. ročníka v ZŠ Medzilaborecká 11 

pre školský rok 2020/2021 

1. Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní zástupcovia povinní v tomto období 
prihlásiť na zápis svoje deti, ktoré do 31. 08. 2020 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, 
ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky podľa § 19 ods. 4 zákona 
č. 245 / 2008 Zb. o jeden školský rok. 

 
2. Do rajónu ZŠ Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava patria tieto ulice : 

Čaklovská, Drieňová od Solivarskej po Tomášikovu, Herlianska, Kapušianska, 
Komárnická č. 30 – 50, Medzilaborecká, Ružinovská od Herlianskej po Tomášikovu, 
Sečovská, Solivarská, Tomášikova č. 21 – 37, Trebišovská, Zálužická. 

 

 
3. Zápis žiakov 1. ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky  

v  ZŠ Medzilaborecká 11, Bratislava pre  školský rok 2020/2021 sa uskutoční  
od 17. apríla 2020 do 18. apríla 2020  (konkrétny termín zápisu stanovil zriaďovateľ).  
 

4. Zápis sa v čase KORONAVÍRUSU bude realizovať bez osobnej prítomnosti detí  len 
elektronickou formou. Zákonný zástupca dieťaťa vyplní DOTAZNÍK = elektronickú 
prihlášku, ktorá je zverejnená na webovom sídle školy. 
 

5. Overenie (kontrola) údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do 
dvoch  týždňov  od oficiálneho skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania.  

 

6. 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.  
 

7.  Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, 
súčasťou žiadosti zákonného zástupcu  je aj odporučenie všeobecného lekára pre deti 
a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 
To sa ale nebude z dôvodu KORONAVÍRUSU  pri zápise vyžadovať. Zákonný zástupca 
ich doručí riaditeľke školy dodatočne, najneskôr do 4 týždňov od skončenia 
mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 
 

 

  

V Bratislave 30. 3. 2020     Mgr. Iveta J. Hajduová, riaditeľka 


