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Postup pri prijímaní detí do prvého ročníka 

 Vedenie školy priebežne zapisuje žiakov do zoznamu záujemcov o zápis do prvého 

ročníka. Súkromná základná škola v Skalici a Rada školy sa pri prijímaní nových žiakov do 

prvého ročníka riadi týmto poradím:  

 súrodenci žiakov už navštevujúcich školu, 

 deti zamestnancov školy, 

 novo nastupujúce deti. 

 

Pri prijímaní detí do prvého ročníka postupujeme nasledovne: 

1. Predzápisové aktivity 
 

• Dni otvorených dverí  

 Počas troch sobôt vo februári a marci je škola sprístupnená rodičom a deťom. Cieľom 

Dní otvorených dverí je, aby rodičia a deti spoznali našu školu a aby škola spoznala rodičov 

a ich deti.  

 Vzájomné spoznávanie považujeme za dôležité, aby sme sa dozvedeli viac o Vašich 

očakávaniach od školy a aby sme my mali možnosť predstaviť Vám systém výchovy 

a vzdelávania v našej škole formou prezentácie a vzájomnej diskusie.  

 Počas Dní otvorených dverí rodičia predbežne zapíšu deti do zoznamu uchádzačov 

o štúdium na našej škole ak tak dovtedy ešte neurobili. 

 V tom istom čase sa deti spolu s pani učiteľkami hrajú v herni, v triedach tvoria 

rozličné výrobky z papiera, hrajú divadielko, a pri tom sa lepšie spoznávajú. Pani učiteľky sa 

snažia pripraviť atmosféru tak, aby sa deti cítili ako doma a aby pri nástupe do prvého ročníka 

mali čo najmenšie adaptačné ťažkosti. 

 Budeme radi, ak sa Vaše deti zúčastnia viacerých stretnutí (Dní otvorených dverí), aby 

sa mohli pohrať, spoznať lepšie prostredie našej školy a nájsť si nových kamarátov. 

• Návrh pedagogickej rady 

 Pedagogická rada vyhodnotí Dni otvorených dverí a predloží Rade školy návrh 

zoznamu detí na prijatie do 1. ročníka. 
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• Rozhodnutie Rady školy 

 Rada školy rozhodne o konečnom zozname detí, ktoré budú pozvané k zápisu. Počet 

prijatých detí sa pre aktuálny školský rok môže zmeniť, Rada školy si vyhradzuje právo počet 

žiakov upraviť. 

 Zvyšní uchádzači budú evidovaní ako náhradníci. V prípade, že niektoré dieťa zo 

zoznamu zapísaných detí nenastúpi, vedenie školy bude kontaktovať rodičov podľa poradia 

náhradníkov. 

2. Zápis (apríl) 

 Zápis sa koná v termíne 1. 4. - 30. 4. - presný termín bude uchádzačom včas 

oznámený. Na zápis príde pozvané dieťa so zákonným zástupcom, je potrebné priniesť rodný 

list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. 

3. Rozhodnutie o prijatí žiaka do 1.ročníka (apríl) 

4. Stretnutie všetkých zapísaných detí a ich rodičov s triednou pani 

učiteľkou a vychovávateľkou 1. ročníka (koniec júna) 

5. Prijatie detí na uvoľnené miesta (priebežne) 

* Poznámka: Rodičia, ktorí chcú zapísať súrodenca žiaka navštevujúceho našu školu 

do 1. ročníka, sú povinní písomne vedeniu školy (prostredníctvom žiadosti o prijatie 

žiaka do prvého ročníka) oznámiť túto skutočnosť najneskôr do 31. marca 

kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bude dieťa 

zapísané do 1. ročníka. 

 

• Dôvody neprijatia detí do 1. ročníka: 

� neodporučenie psychológa, logopéda, pediatra, 

� neodporučenie pedagogickej rady, 

� nesúhlas rodiča, že dieťa neprestúpi na inú školu bez odporučenia pedagogickej rady, 

� neúčasť na Dňoch otvorených dverí, 

� zaslanie žiadosti o prijatie súrodenca po 31. marci predchádzajúceho kalend. roka, 

� kapacita triedy. 


