
Informácie k zápisu do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 

 

 Vážení rodičia, zákonní zástupcovia budúcich prvákov!                                                                        

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ J. Hollého 696/3 Topoľčany pre školský rok 2020/2021 sa   bude 

konať v termíne od 20. apríla (pondelok) do 22. apríla (streda) 2020  denne v čase od 8.00 

hod. do 11:00 hod.                                                                                                                                        

V školskom roku 2020/ 2021 škola pri zápise do prvého ročníka postupuje v súlade s 

rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo 2020/10610:1–A1030. Celé 

znenie rozhodnutia ministra školstva nájdete na stránke našej školy www.zsholleho.sk. 

 

 Priebeh zápisu do prvého ročníka: 

- Zápis bude prebiehať bez osobnej prítomnosti detí. 

- Vyplnenie a odoslanie prihlášky bude prebiehať elektronickou formou. Od 15. apríla 

2020 bude k nahliadnutiu na webovej stránke školy zverejnená elektronická prihláška 

žiaka do prvého ročníka, online vyplnené prihlášky akceptujeme od 20.4.2020. 

- Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov 

od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania na základe 

predložených dokumentov ( rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného 

zástupcu). 

- 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. 

- Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, 

príslušné doklady (žiadosť, odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast 

a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie) sa 

nebude pri zápise vyžadovať, zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do 

štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 

- V prípade, že nebude možné prihlášku poslať elektronickou formou, zákonný 

zástupca môže zápis vykonať osobne v dňoch zápisu v čase od 8. 00 hod. do 11. 00 

hod. v priestoroch školy pri dodržaní hygienicko–epidemiologických opatrení 

(ochranné rúško, rukavice a vlastné pero). Presný čas osobného zápisu je nutné 

telefonicky  vopred dohodnúť v čase od 20. apríla 2020 od 8:00 hod. do 11:00 

hod.na tel. čísle 038/5326069. 

 

 

http://www.zsholleho.sk/

