Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Stará Ľubovňa pre školský rok 2021/2022.
Zápisy žiakov do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2021/2022 sa uskutočnia v zmysle § 20
ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a v nadväznosti na Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stará Ľubovňa č. 48 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa (ďalej len ,,VZN č. 48“).
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v
základnej škole v školskom obvode, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stará Ľubovňa
č. 35 o určení školských obvodov základných škôl (ďalej len ,,VZN č. 35“), v ktorom má dieťa trvalý
pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Do prvého ročníka

základnej školy sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť.
V zmysle usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak bude v čase konania
zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s
ochorením COVID-19, sa zápisy budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Ak to technické
podmienky umožňujú, odporúča sa komunikácia školy so zákonnými zástupcami dieťaťa elektronickou
formou, prípadne iným spôsobom, a to v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej
školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.
Zápisy do ZŠ Komenského 6, ZŠ Levočská 6, ZŠ Za vodou 14 a ZŠ Podsadek 140 v Starej Ľubovni sa
uskutočnia

7. apríla až 16. apríla 2021
Bližšie informácie o spôsobe a čase zápisu budú zverejnené na webových sídlach základných škôl.
Odporúčané spôsoby zápisu:
1. Zápis prostredníctvom elektronického formulára.
Základné školy využívajú ako prihlášku formulár zo školského informačného systému (napr.
asc agenda, e-škola) alebo formulár zverejnený na webovom sídle základnej školy. Zákonný
zástupca môže ako prihlášku použiť aj iný formulár, ktorý doručí vybranej základnej škole
(napr. aj e-mailom). Zákonný zástupca dieťaťa môže základnej škole poskytnúť osobné údaje
potrebné pred zápisom aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej
schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je
autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
2. Zápis papierovou formou
Ak zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, môže si
vyzdvihnúť formulár osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom
ho doručí do školy podľa pokynu riaditeľa školy. Všetky kontakty so školou sa uskutočnia s
dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.
Základná škola vyžaduje pri zápise:
1. osobné údaje o dieťati v rozsahu
• meno a priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste),

•
•
•
•
•

dátum a miesto narodenia,
adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa
nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
rodné číslo,
štátna príslušnosť,
národnosť

2. osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu
• meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,
• adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého
pobytu
• kontakt na účely komunikácie.
O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2021.

