
Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Jána Lipského s materskou 

školou Trenčianske Stankovce 405 na školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 

22. apríla do 23. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti detí. 

                       22. apríla 2020   12,00 hod. – 16,00 hod. 

                       23. apríla 2020   8,00 hod. – 12,00 hod.  

Ak ste si vybrali našu školu, odporúčame komunikáciu elektronickou formou, preto Vás žiadame 

vyplniť Elektronickú prihlášku do 1. ročníka. Elektronickú prihlášku nie je potrebné v tomto 

období vytlačiť a podpísať. Škole bude doručená automaticky. Ak nemáte možnosť vyplniť 

elektronickú prihlášku, je potrebné v daných dňoch a v určenom čase prísť vyplniť papierovú 

prihlášku, a to osobne do školy, za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení (prekrytie 

úst a nosa, rukavice, vlastné pero).  

 K elektronickej aj papierovej prihláške je potrebné vyplniť a zaslať aj Žiadosť o prijatie žiaka 

na plnenie povinnej školskej dochádzky, ktorú doručíte - poštou, mailom, vhodením do 

pripravenej schránky umiestnenej na budove školy alebo osobne v určený čas s dôrazom na 

dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. 

 Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od 

skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 

 Ak zákonný zástupca žiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej 

dochádzky, vyplní  Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky a doručí  základnej škole. 

 Súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a 

dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude 

pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch 

týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 

 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. 

 Predčasné zaškolenie žiakov - 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. 

Všetky prihlášky a žiadosti nájdete aj na našom webovom sídle www.zstrenstan.edupage.org. 

v sekcii ZŠ. 
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